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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur två bildlärare på högstadiet använder sig av 

digitala resurser i sin didaktiska praktik i ämnet bild. Genom semistrukturerad intervju 

samlade vi in material från bildlärarna på två olika högstadieskolor. Detta 

transkriberades och delades in under rubriker framtagna från intervjuguiden. Resultatet 

visar att lärarna använder sig av digitala resurser i ganska hög grad. De hämtar material 

på nätet, använder sig av skolans virtuella lärplattform, spelar in en del lektioner som de 

delar med eleverna tillsammans med annat digitalt material. På grund av tidsbrist och 

annat var det dock svårt att använda digitala resurser i så stor utsträckning som de skulle 

vilja, vilket främst är i själva undervisningen (realiseringsfasen). Tekniken ses ibland 

som ett frustrationsmoment, då den inte alltid vill samarbeta med lärarens önskemål. 

Trots detta finns ändå ett intresse hos lärarna att arbeta mer digitalt. Det är en god idé att 

ge lärarna mer tid till att utveckla sin digitala kompetens, då det är en investering i vårt 

alltmer digitala samhälle. 

 

 

Nyckelord 

Digitalisering, digitala resurser, bild, didaktik, bildlärare 

 

 

Tack 

Maria Stam, handledare. Samt deltagande informanter. 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Ämnesval _______________________________________________________ 1 
1.2 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 1 

1.3 Forskningsöversikt ________________________________________________ 1 
1.3.1 Läraren i den digitala skolan ____________________________________ 1 

1.3.2 Skolan och digitala medier ______________________________________ 3 

1.4 Teoretiska utgångspunkter __________________________________________ 9 
1.4.1 Multimodalitet ________________________________________________ 9 

1.4.2 Didaktisk design _____________________________________________ 10 

1.5 Metod _________________________________________________________ 12 
1.5.1 Urval ______________________________________________________ 12 

1.5.2 Tillvägagångssätt_____________________________________________ 12 

1.5.3 Genomförande _______________________________________________ 14 

1.5.4 Bearbetning _________________________________________________ 15 

1.5.5 Etiskt övervägande ___________________________________________ 15 

2 Resultat ____________________________________________________________ 16 
2.1 Digitala resurser i lärarens didaktiska arbete i ämnet bild _________________ 16 

2.1.1 Lärarnas digitala kompetens och bakgrund ________________________ 16 

2.1.2 Planering ___________________________________________________ 16 

2.1.3 Realisering __________________________________________________ 17 

2.1.4 Utvärdering _________________________________________________ 19 

2.1.5 Begränsningar _______________________________________________ 20 

3 Analys av resultat ___________________________________________________ 22 

4 Tolkning av resultat__________________________________________________ 23 

5 Sammanfattning_____________________________________________________ 24 

6 Diskussion av resultat ________________________________________________ 24 

7 Referenser__________________________________________________________ 28 
7.1 Elektroniska resurser _____________________________________________ 28 
7.2 Litteratur _______________________________________________________ 28 

8 Appendix/bilagor ____________________________________________________ 30 
8.1 Bilaga 1 ________________________________________________________ 30 

 

 
 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 

 

1.1 Ämnesval 

Vårt samhälle idag blir mer och mer digitaliserat. Teknologin letar sig in i skolorna och 

involveras i undervisningen, både av lärare och av elever. Bildämnet har ett speciellt 

ansvar för att ge undervisning inom området visuell kultur samt digital kompetens – 

som nu är en del av alla barn och ungdomars liv. Vi anser att det är viktigt att skolan 

följer samhällets utveckling inom det digitala, då det är en stor del av elevernas vardag 

(Erixon 2014, 38). I detta perspektiv är det intressant att se hur användningen av digitala 

resurser ser ut idag inom undervisningen av bildämnet. Detta är intressant för oss då 

digitaliseringen inte enbart är en trend utan ett ständigt växande fenomen som blir allt 

vanligare och även allt viktigare att ta in i skolan. Genom att genomföra en studie kring 

detta så kan vi få en inblick i hur lärare använder digitala resurser inom läraryrket, 

specifikt inom bildämnet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur två bildlärare på högstadiet använder sig av 

digitala resurser i sin didaktiska praktik i ämnet bild.  

 

● Hur används digitala resurser i lärarens didaktiska arbete i ämnet bild?   

● Vilken funktion har de digitala resurserna för bildlärare i bildundervisningens 

olika faser; planering, realisering och utvärdering?  

 

1.3 Forskningsöversikt 

I följande kapitel redogör vi för digitalisering av skolan, hur utvecklingen av digitala 

medier har påverkat skolan, samt vad digital kompetens innebär och varför det är viktigt 

i undervisningen. 

 

1.3.1 Läraren i den digitala skolan 

I Läraren i den uppkopplade skolan (Lantz-Andersson och Säljö, 2014), skrivs det om 

de förändringar som den digitala världen medför till lärarrollen och de resurser, medel 

och verktyg som förekommer i skolan. Författarna till boken hade alla ett övergripande 
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intresse för lärande i relation till digitala resurser inom flera olika områden. Deras 

målsättning var att utifrån empirisk forskning erbjuda en reflekterad syn på användning 

av digitala medier vid lärande i olika utbildningssammanhang. De har specifikt valt att 

fokusera på vad detta betyder för lärarrollen (Lantz-Andersson och Säljö 2014, 7).  

 

Att skolan på senare år har blivit mer och mer digitaliserad är väl känt. Lantz-Andersson 

och Säljö (2014) talar inte bara om vad för olika digitala medel, resurser och verktyg 

som tar plats i skolan, utan diskuterar även dess påverkan på lärarrollen och lärmiljön. 

Lärarens roll är inte bara att förse eleverna med fakta, utan även kunskaper och 

färdigheter som de kan behöva för att leva i, påverka och förändra det samhälle som 

väntar dem efter skolan (Lundgren 2014, 231). Detta innebär att läraren behöver hålla 

jämna steg med samhället i dess utveckling. Ett mer digitaliserat samhälle kräver en mer 

digitaliserad skola. Även om digitala resurser och medier blir allt vanligare i 

skolverksamheten innebär det inte att de alltid förändrar hur skolan fungerar. Eventuellt 

byter lärarna ut pennor och papper mot datorer och skrivprogram, men de uppfyller 

fortfarande samma funktion i den pedagogiska praktiken (Lantz-Andersson och Säljö 

2014, 22). 

 

Det digitala nätet har en inverkan på skolverksamheten på ett sådant sätt att det öppnar 

upp en annan källa för kunskap och information. Läraren är inte nödvändigtvis den 

primära källan där eleverna inhämtar kunskap. När lärarrollen förlorar platsen som 

primär kunskapskälla medför det nödvändigtvis en utveckling av lärarrollen (Lantz-

Andersson och Säljö 2014, 22-23). En äldre syn på den pedagogiska cykeln var att 

läraren gav ut fakta medan eleverna tog in fakta. Tack vare det digitaliserade samhället 

är lärarens huvudsakliga syfte inte längre att enbart förse eleverna med kunskap, utan 

även lära ut hur man behandlar, sammanställer och kritiskt granskar kunskap och 

information (ibid, 31).  

 

Lantz-Andersson och Säljö talar om vilken roll digitala medier har i skolan. Vid 

användandet av digitala medier i skolan kan tre grundläggande sätt att se på mediers roll 

i undervisning tillämpas. Till en början ses digitala medier som en form av handledare 

som presenterar ämnet, det vill säga samma funktion som en lärobok. I nästa steg ses 

det som ett verktyg till exempelvis ordbehandling, informationssökning, beräkningar 
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med mera. Ett tredje sätt är att användaren, exempelvis eleven, skapar något med mediet 

eller eventuellt utvecklar det (Lantz-Andersson och Säljö 2014, 24). 

 

Lärarna i dagens skolor, både högskola och grundskola, möts av en miljö där i stort sätt 

alla elever har tillgång till egna datorer. I dagsläget har över 250 kommuner påbörjat 

eller planerat en digital satsning, vilket innebär att eleverna ska ha egna datorer eller 

surfplattor. Många lärare har inte under sin utbildning tränats att bemöta en 

arbetspraktik där man använder datorer i en sådan utsträckning (Nordström och Lundin, 

2014, 111). 

 

1.3.2 Skolan och digitala medier 

Medielandskapet, alltså utbudet av olika medier, och människors bruk av medier, det 

vill säga mediekulturen, framställs idag som alltmer komplex. Medierna är ett viktigt 

inslag i vårt vardagsliv under både fritiden och i arbete eller skola. Spridningen av 

tekniken kom igång på allvar först under 1980-talet och pågår fortfarande allt eftersom 

nya digitala verktyg tillkommer (Erixon 2014, 35-38). Den digitala utmaningen med ny 

teknologi i undervisningen är att utveckla själva bruket av den. Digitala medier behöver 

istället för att vara ett tillägg, bli något som befinner sig inbäddat i centrum snarare än 

integrerat i bakgrunden. Vi behöver använda den nya teknologin till att bana väg för att 

genom den föra in världen i klassrummet och klassrummet ut i världen (ibid., 10). Detta 

framkommer i Skolämnen i digital förändring (2014) där läsaren får ta del av kunskaper 

utifrån forskningsprojektet Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i 

skärmkulturen. Projektet bygger bland annat på intervjuer med lärare och elever i 

årskurs 9 från 16 olika skolor runt om i Sverige, för skolämnena musik, svenska och 

bild (ibid., 13). 

 

Under 1980-talet fick utbildning till uppgift att fungera som en sammanhållande kraft. 

Den välutbildade människan skulle på lång sikt påverka och forma den tekniska 

utvecklingen som en del av det goda samhället. En viktig roll gavs till skola och 

utbildning i den ideologiska styrningen av den tekniska utvecklingen. Som följd avsatte 

staten medel för särskilda satsningar kring datorn i skolan, bland annat genom 

införandet av dataläran. Vidare under 1990-talet var skolan högprioriterad i den 

omställningsprocess för IT som Sverige stod inför, och sågs som strategiskt viktig för 

utveckling av IT. Dessvärre hade skolan inte hängt med i utvecklingen. Detta sågs som 
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ett problem som var tvunget att lösas eftersom IT blev ett allt viktigare hjälpmedel i 

skolans arbete. Politiska förväntningar på skolans IT-användning skiftade till att IT 

skulle leda till bättre resultat och ökad uppfyllelse av läroplanens mål, istället för att den 

skulle bidra till samhällets utveckling. Sedan under 2000-talet ansågs IT-politikens 

mening främst kopplad till önskningar om att skapa kvalitet och måluppfyllelse i 

verksamheterna. De allra viktigaste IT-relaterade frågorna inom utbildningsområdet 

handlade om att säkra IT-kompetensen (Erixon 2014, 45-47).  

 

Målet under 2010-talet, att Sverige skulle vara bäst i världen, genomsyrade synen på 

skolans roll i samhället och hur IT-användningen kunde bidra till detta. Skolan ansågs 

ha en viktig roll som utbildare av den framtida arbetskraften. Den digitala tekniken 

betraktas som ett bland andra lärverktyg som skolan behöver för att nå målen. 

Skolmyndigheterna tillgodoser de fall där det behövs stöd för att höja lärarens praktiska 

IT- och mediekompetens. Skolverket erbjuder till exempel självinstruerande och 

individuella webbkurser i praktisk IT och mediekompetens för lärare och rektorer. Nya 

synsätt på teknikens roll i samhället ger nya sätt att se på skolan och dess uppdrag 

(Erixon 2014, 48-50). 

 

1.3.2.1 Digital kompetens 

För att använda sig av digitala resurser i skolan behövs digital kompetens. Termen 

digital kompetens betyder att man använder informationssamhällets teknik i arbetslivet, 

på fritiden och för kommunikationsändamål på ett säkert och kritiskt sätt. Detta baseras 

på bruket av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta 

information, och även att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet 

(Europeiska gemenskaperna 2007, 7). Digital kompetens lägger betoning på att eleverna 

ska lära sig kritisk granskning och källkritik enligt de nya kursplanerna i grundskolan. 

Enligt en rapport som kommer från Skolverket (2013) ingår detta som övergripande mål 

för utbildningen, i det centrala innehållet och i kunskapskraven för grundskolans 

teoretiska ämnen. Den källkritiska förmågan är en förutsättning för att kunna använda 

IT och internet på ett säkert sätt (ibid., 13). Rapporten från Skolverket visar att eleverna 

upplever att de är bra på att använda dator för att skriva, söka information och 

presentera, men de är mindre bra på källkritik gentemot information på internet och att 

använda kalkylprogram (ibid., 7). Denna rapports datainsamling genomfördes av 

Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. SCB har också utfört 
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sedvanliga statistiska bearbetningar för att resultaten skulle vara generaliserbara på 

riksnivå. De flesta undersökningarna i rapporten har genomförst med postalenkäter 

(Skolverket 2013, 17). 

 

Digital kompetens fordrar goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik 

fungerar (Europeiska gemenskaperna 2007, 7). Behovet av kompetensutveckling är 

fortsatt stort enligt en rapport av Skolverket år 2013. En tredjedel av lärarna behöver 

mer praktisk kompetensutveckling. Detta för att kunna behärska verktyg för 

presentation, administration och liknande (Skolverket 2013, 11). 

 

Förmågan att söka fram, samla in, och bearbeta information och använda den på ett 

kritiskt och systematiskt sätt är färdigheter som behövs för digital kompetens. För att 

kunna bedöma informationens relevans och skilja mellan den fysiska och den virtuella 

verkligheten, samtidigt som man är medveten om de samband som finns mellan dem är 

också en viktig kunskap. Dessa färdigheter bör elever ha för att producera, redovisa och 

förstå komplex information, samt förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram och 

använda Internetbaserade tjänster. Att använda informationssamhällets teknik som stöd 

för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation betraktas också som värdefulla 

kunskaper (Europeiska gemenskaperna 2007, 7).  

 

Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande 

attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier. Ett 

intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller 

yrkesrelaterade ändamål stöder också den här kompetensen (Europeiska gemenskaperna 

2007, 7). Detta är en viktig egenskap då kommunikationen mellan skola och hem idag 

sker till stor del med hjälp av IT (Skolverket 2013, 7). Digitala resurser kan vara mycket 

användbara, men bara om man får möjligheten till att utveckla kompetensen för det. 

 

1.3.2.2 Digitala medier i bildämnet 

Anders Marner och Hans Örtegren (2013) genomförde en fallstudie kring hur digitala 

medier tillämpas i bildämnet. De har genom metodtriangulering av observationer, 

intervjuer och fokussamtal studerat yttranden om nya mediers roll i bild och 

bildrelaterade ämnen och faktiskt användande bland elever (ibid., 50). Marner och 

Örtegren talar om hur bildämnets ämneskonception till viss del har hindrat 
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implementeringen av nya och digitala medier. Ämneskonceptioner är knutet till 

traditioner vilket leder till att de traditionella metoderna som analog bildproduktion 

utmanas när digitala medier kommer in i bildundervisningen. 

 

Marners och Örtegrens (2013) genomförde en studie på tio olika skolor kring hur 

digitala medier används i samband med bildämnet. Marner och Örtegren fann att hur 

olika skolor behandlade digitala medier kunde kategoriseras i fyra olika grupper. Den 

första är motstånd, det vill säga att skolan avsäger sig användningen av digitala medier 

och förhåller sig enbart till traditionella tekniker och metoder. Det andra är addering 

innebär att skolan använder digitala resurser inte bara som eventuellt stöd till 

traditionella metoder utan även som nytt ämnesinnehåll. De digitala medier som 

förekommer är försiktigt implementerade i specifika delar av bildundervisningen och 

används som komplement till traditionella hantverksmetoder. Inbäddning är en annan 

grupp vars hantering av digitala resurser var mer övergripande, det vill säga att arbetet 

med digitala resurserna blev en naturligt del av arbetet i bildämnet och att den fanns 

delaktig i undervisningen i helhet. Slutligen var det digitala mediers dominans. Detta 

innebar att skolans fokus skulle ligga på bemästrandet av diverse olika program och 

verktyg till bekostnad av bildämnets gestaltning och kreativa natur. De fann ingen skola 

som kunde placeras i denna gruppen. Utifrån Marner och Örtegrens resultat framtogs 

olika kategorier kring hur digitala medier används och vilken roll de har; 

Demonstrationer, Elever i arbete, Uppföljningar (ibid., 56-59). 

 

I kategorin demonstrationer hamnade de digitala medier som kretsar kring hur läraren 

presenterar uppgifter och liknande för eleverna. Digitala medel som smartboards och 

projektorer, samt sammansatta Powerpoint-presentationer och bilder från nätet används 

som ett hjälpmedel för att illustrera exempel för eleverna (Marner och Örtegren 2013, 

59-61). 

 

Kategorin eleven i arbete är de digitala medel som eleverna arbetar med exempelvis där 

nätet används som en källa till inspirationsmaterial och hjälpguider, vilka kompletterar 

de fysiska medel som finns i bildsalen och läroböckerna. I studien framkom det även att 

eleverna ytterst sällan använder digitala medier som ett krav i processen, utan snarare 

som ett komplement till traditionella verktyg och processer. Det beror oftast på brist på 

utrustning och kompetens från läraren. Digitala medel används till mesta del enbart 
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inom vissa moment inom bildämnet, exempelvis rörlig bild (Marner och Örtegren 2013, 

63-70). 

 

Uppföljningar är kategorin som bland annat handlar om bedömningsprocessen. Synen 

på digitala medel inom bedömning varierar. Vissa lärare anser att digitalt skapande av 

bilder medför svårigheter kring bedömning. De menar att diverse digitala program gör 

det för lätt för eleverna. Att arbeta digitalt medför möjligheten till att sprida elevernas 

material utanför skolans väggar. Elevernas resultat kan läggas ut och spridas på nätet, 

exempelvis på skolans hemsida, för att uppmärksamma deras skapande. Digitalt 

skapande kan även ses som mindre värt och inte lika svårt som skapandet av analoga 

bilder (Marner och Örtegren 2013, 70-73). 

 

1.3.2.3 Datorer i undervisningen 

Catrine Björck skriver i sin doktorsavhandling Klicka där! (2014) om bildundervisning 

med datorer. Hon har på ett djupare plan studerat och analysera vad som händer när 

bildlärare använder datorer i undervisningen. Intresset låg i att se hur bildlärare 

använder och implementerar digital teknik i sin undervisning. Björck ville undersöka 

hur bildlärare kan skapa “didaktiska rum” för bildpedagogiskt lärande i 

undervisningssituationer där digitalt arbete står i fokus (ibid., 18).  

 

Björck använde sig av tre olika grundskolor som låg i olika kommuner. För att 

genomföra sin studie gjorde Björck två förstudier. I första studien satt hon med i 

klassrummen under lektionerna och antecknade det som hände, och i den andra 

dokumenterade hon med videokamera och MP3-spelare (Björck 2014, 71-72). I sin 

huvudstudie använde hon sig av observationer i klassrummet, samt ostrukturerade och 

strukturerade intervjuer med lärarna som kompletterade observationerna. Hon gjorde en 

så kallad kvalitativ studie. Björck använde sig av en filmkamera för att spela in sina 

observationer och förde även anteckningar över det som hände och vilka funderingar 

hon fick under tiden (ibid., 74-76). Kombinationen av ljud, bild och 

observationsanteckningar gjorde att Björck fick en god bild av det som skedde i 

klassrummet, samt läraren och elevernas interagenande. 

 

För att hitta nya områden där datorer ses som en förutsättning för arbetet, samt att skapa 

didaktiska upplägg i undervisningen för att möta de behov som skapas när eleverna 
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arbetar vid en dator, anser hon vara en stor utmaning för lärare (Björck 2014, 195). De 

tekniska redskap som används påverkar undervisningen och hur lärare och elever 

interagerar. Den stora utmaningen är att förhålla sig till datorernas möjligheter och 

begränsningar i undervisningen. Som lärare tar man ställning till på vilket sätt datorn 

ska implementeras och hur undervisningen då kan arrangeras på bästa sätt. Björck 

menar att datorn i bildundervisningen måste ses som en ny artefakt. Den kräver 

uppgifter som skapar förutsättningar som ger elever möjlighet att utveckla sin 

mediekunnighet. Eleven ska ges möjlighet att utveckla sin mediekunnighet, men datorn 

kan även vara ett nytt verktyg för redan existerande uppgifter. Oberoende av vilka 

uppgifter som görs, krävs det att didaktiken utgår från datorns förutsättningar och de 

förhållanden i undervisningen som förekommer när datorn används. Läraren behöver ta 

initiativet till att utnyttja datorns unika möjligheter, och planera detta i det didaktiska 

upplägget, så att samtal om både den tekniska och den visuella praktiken möjliggörs 

(ibid., 196).  

 

Genom att öppna upp för interaktioner mellan elever, lärare, tekniken och den 

visuella artefakten skapas förutsättning för en estetisk lärprocess där möjlighet 

även kan ges att inta olika positioner i både tolkning och skapande, så att 

undervisningen blir en så kallad visuell händelse, med möjlighet till ifrågasättande 

och förståelse av visuell kultur samt vad den visuella kulturen gör för vårt sätt att 

förstå och agera i vår vardag (Björck 2014, 197). 

 

Här menar Björck att nya möjligheter ges att agera och interagera och göra upptäckter 

som i annat fall kanske inte skulle gjorts, och därmed skapas möjlighet att tillsammans 

lära nya saker och på olika sätt, tack vare möjligheten till att kunna inta olika positioner 

(Björck 2014, 204). 

 

Lärarrollen och de didaktiska förutsättningarna i undervisningen förändras med den 

tekniska och digitala utvecklingen. Det handlar inte bara om att använda tekniken i 

klassrummet utan att klassrummet också kan finnas utanför skolan i en digital arena 

(Björck 2014, 205). 

 

Björck förklarar att i en inledande genomgång i klassrummet ges det en förståelse för att 

uppgifterna handlar om att lära sig om visuell kultur, till exempel valaffischer eller olika 

kulturer i världen, och även att arbeta i en ny teknik. Arbetet med det visuella innehållet 
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förloras under arbetsgången och fokuset läggs istället i arbetet med tekniken, för att 

elevernas frågor rör det tekniska förfarandet, som lärarna uttrycker det. Undervisningens 

fokus flyttas mot att svara mot elevernas frågor och direkta behov. Generellt sett har 

lärarna gått så långt i sin intention att möta varje elev där hen är, att de bara utgår från 

de frågor eleven ställer. Oftast svarar lärarna på elevernas frågor med en teknisk 

lösning. Samtalen mellan lärare och elev handlar då mer om teknik och inte om visuell 

kultur (Björck 2014, 197). Björck hoppas på att bildlärare i större utsträckning kommer 

skapa didaktiska rum där elever och lärare arbetar i estetiska lärprocesser, där olika 

positioner kan intas. I dessa rum sker arbetet med hjälp av digital teknik med 

utgångspunkt i olika digitala arenor för att arbeta med visuell kultur, skriver hon kring 

sin vision (ibid., 209). 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för några centrala begrepp som utgör våra 

teoretiska perspektiv. Teoretiska utgångspunkter för studien är multimodalitet och 

didaktisk design.  

 

1.4.1 Multimodalitet 

Vårt fokus ligger på bildlärarnas användning av digitala resurser i bildundervisningens 

olika faser. Kress (2010) beskriver multimodalitet som de resurser av olika slag som 

finns till hands för oss människor när vi kommunicerar, tolkar världen och skapar 

mening. I klassrummet sker kommunikation på olika sätt och genom olika resurser, 

varav de digitala är en resurs. Kommunikation som vi möter idag är multimodal till sin 

karaktär, den består av ett flertal uttryck som samverkar. Människan har genom 

historien använt sig av flera olika resurser och utvecklat en stor variation av 

teckenskapande aktiviteter. Multimodalt handlar exempelvis om att kommunicera 

information som vägbeskrivningar och instruktioner med hjälp av olika modes, även 

kallade teckenvärldar. Modes kan exempelvis vara ljud, bilder, gester och text. När flera 

olika modes används eller när man kombinerar olika medietyper, kommunicerar man 

multimodalt. Multimodalitet handlar om att kommunikation och lärande sker med olika 

semiotiska resurser samtidigt (Kress 2010, 1-5). 
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1.4.2 Didaktisk design 

Begreppet didaktisk design beskriver läraren som en designer av sin undervisning, där 

både rum, redskap och digitalisering ingår i designprocessen och har en avgörande roll 

på olika sätt. Vi anser att didaktisk design ligger i fokus för lärarens tillvägagångssätt 

för användningen av de digitala resurserna i sin utformning av planering, realisering och 

utvärdering, därför finner vi detta som ännu en passande teori. 

 

1.4.2.1 Läraren som designer 

Att forma idéer, begrepp och mönster för att skapa en ny produkt handlar 

designbegreppet om, samt kombinationen av funktion och estetiska aspekter (Selander 

och Kress 2010, 20). Design handlar ofta om att utveckla och genomföra nya lösningar i 

specifika sociala sammanhang. Det är ett sätt att skapa något helt nytt, eller omskapa 

något för att använda det på ett nytt sätt. Design innebär att producera nya sätt att ordna 

världen med. Som designer lägger man till något nytt till världen (ibid., 21).  

 

Läraren kan ses som en designer av undervisningen, menar Selander och Kress (2010, 

24) när de skriver om didaktisk design. Detta för att hen både planerar och arrangerar 

lektioner, använder klassrummet och föreslår resurser till undervisningen, samt 

utvärderar arbetet. Alla de arrangemang för lärande som tänks ut och produceras i olika 

sammanhang utgör en del av designerns förutsättningar. 

 

Enligt Bronäs och Runebou (2010, 12) ska en lärare kunna omvandla kunskaper i ett 

ämne, till praktiska handlingar som är knutna till ett lektionstema och en elevgrupp. 

Detta sker utifrån generella principer, exempelvis fånga elevernas intresse för att sedan 

rikta det mot ämnets innehåll. Under lektionen påverkas undervisningen av 

omständigheter och läraren kan välja att använda vissa metoder och redskap, som styr 

undervisningsförloppet. Klassen påverkar också då de kan vara stökiga och 

ointresserade av ämnet. Oväntade besök av skolsköterskan eller rektorn kan hända, eller 

så har eleverna bråkat på rasten och fört med sig “bråket” in i klassrummet. Sådana 

omständigheter måste kunna hanteras av lärare, samtidigt som läraren ska leda eleverna 

mot kunskapsmål. Lärarens handlingar styrs av kunskaper och principer som är 

generella och omständigheter som är specifika (Bronäs och Runebou 2010, 12). 

 

Läraren planerar till slut sina handlingar utifrån alla möjliga överväganden runt 
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principer och omständigheter. Hen finner skäl för sina handlingar, och när handlingarna 

sedan genomförs använder läraren sitt praktiska omdöme. Utifrån det som läraren 

uppfattar händer i rummet lyckas läraren förhoppningsvis att fånga elevernas intresse 

och få dem att påbörja en lärprocess mot ett kunskapsmål (Bronäs och Runebou 2010, 

13). I vårt arbete blir digitala resurser något som läraren i sin didaktiska design kan 

förhålla sig till.  

 

1.4.2.2 Rum 

Att designa ett rum för aktiviteter innebär att designa specifika sociala relationer. Det 

finns en speciell innebörd beroende på vilket sätt läraren väljer att möblera ett rum eller 

hur läraren skapar nya rum för lärande. Lärmiljöer utgör villkor för och en inramning av 

läraktiviteter, bland annat i form av fysiska och ekonomiska resurser eller ideologiska 

föreställningar (Selander och Kress 2010, 42-43). Lärandets rum handlar både om 

fysiska och om virtuella platser. Det virtuella rummet har av den digitala teknologin 

tydliggjorts. Rummet kan förstås som en resurs i relation till förväntade aktiviteter 

(ibid., 48). Aktiviteter bidrar till att forma rummet och dess betydelse. 

 

1.4.2.3 Redskap 

Alla de redskap, råmaterial och symboler som brukas eller bearbetas i olika 

sammanhang är lärandes resurser (Selander och Kress 2010, 49). Läromedel ger vissa 

möjligheter och underlättar en del aktiviteter, men kan också försvåra andra. Dessa 

medlen formas i ett socialt samspel. I ett sådant samspel får redskapen sin betydelse 

(ibid, 52). Varje aktivitet i det sociala samspelet innebär en prövning och en 

omförhandling av mening och innebörd för medlet. Designer gör ofta detta då de i sin 

designprocess förhandlar om ett viss objekts betydelse och funktion och hur man kan 

utveckla föremålet. Dessa processer kan också ske i klassrummet. 

 

1.4.2.4 Digitalisering 

Enligt Selander och Kress (2010) har nätsidor successivt blivit ett komplement till 

läroböcker, som inte längre förväntas innehålla all den information som ska användas 

och bearbetas i skolan. Den digitala boken kommer prioriteras och eventuellt 

kompletteras med någon tryckt produkt. Detta för att det inte längre är givet att samma 

upplevelser blir viktiga för nya generationer, som känslan av att bläddra i en bok. Den 

digitala lärmiljön medför dessutom en större flexibilitet än den bokbundna lärmiljön, 
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och kanske därför tilltalar nya generationer mer. Elever blir med den digitala 

utvecklingen producenter av information, inte bara konsumenter (Selander och Kress 

2010, 60-61). På grund av att den nya generationen använder digitala medel i allt större 

utsträckning, behöver skolan datorisera undervisningen. För att göra det kan skolan ge 

alla elever tillgång till egen laptop eller installera så kallad smartboards i klassrummet. 

Datorspel som är framtagna för lärande är en digital resurs som har uppkommit och har 

även fört med sig dramatiskt vidgade lärarresurser i den tidigare formella skolmiljön. 

Det är viktigt att i en skolmiljö se till lärarens roll som innebär att förstå hur läraren kan 

utnyttja olika spel för att uppnå läroplansmål, samt att bidra till en gemensam reflektion 

över spelet utan att själv delta i själva spelandet (ibid., 90.) Detta för att läraren ska 

kunna designa sin undervisning på bästa möjliga sätt och kunna involvera de digitala 

resurserna på det mest optimala viset. 

 

1.5 Metod 

1.5.1 Urval 

Målet var att intervjua två informanter som är legitimerade lärare. De vi kontaktade 

valdes genom tidigare kontakter från oss själva och en av våra kurskamrater i vår 

utbildning. En förfrågan skickades via mejl till fyra möjliga informanter med e-

postadresser vi fått genom vår kamrat, varav två uppgav att de ville delta i våra 

intervjuer. Till dessa skickades ytterligare ett antal mejl där vi bestämde tid och plats för 

intervjuerna att äga rum. 

 

1.5.2 Tillvägagångssätt 

För att besvara frågorna i den här undersökningen genomfördes två semistrukturerade 

intervjuer. Informanterna i dessa intervjuer är lärare i bildämnet inom grundskolan i 

årskurs 7-9. Intervjuerna spelades in med hjälpa av diktafon och varade cirka trettio 

minuter vardera. 

 

Valet att arbeta kvalitativt grundades på den information som undersökningen kretsar 

kring, information som fås bäst med djupgående svar och med aspekter från 

informantens egna erfarenheter, det vill säga öppna frågor. En kvantitativ undersökning 

arbetar främst med siffror medan kvalitativ undersökningar arbetar med ord (Brinkman 

och Kvale 2014, 47).   
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En av de positiva aspekterna med en intervju är möjligheten till flexibilitet. Den ger 

möjligheter till att få mer än bara enkla svar på frågorna. Detta är en aspekt som går 

förlorat i exempelvis en enkätundersökning. En negativ aspekt angående 

intervjumetoden är att den är en subjektiv teknik, vilket kan leda till skevheter i 

resultatet. Med skevhet menas att intervjuaren tolkar utifrån sina egna värderingar och 

synpunkter (Bell 2006, 158). 

 

En kvalitativ intervju kan både vara strukturerad och ostrukturerad. Att genomföra en 

ostrukturerad intervju innebär att man inte framställer ett färdigt frågeformulär utan att 

det genomförs som ett samtal. Att genomföra det som ett samtal innebär att man tar upp 

det generella ämnet eller teman som man vill ha besvarat i intervjun och sedan låter man 

informanten tala fritt om ämnet. Teman agerar som en form av struktur för att försöka 

hålla intervjun inom ämnet. Med öppna frågor medföljer några aspekter som kan ses 

som negativa och positiva. Det negativa är att informanten har en möjlighet att lämna 

ämnet vilket i sin tur kan leda till att intervjuaren inte får svar på det man letar efter. 

Den positiva aspekten är att informanten får en möjlighet att själv ta upp vad hen anser 

är viktigt (Bryman 1997, 59). En ostrukturerad intervju är även mer tidskrävande än 

strukturerad intervju då det kommer finnas mer information att analysera (Bell 2006, 

162). Tidsramen kan spela stor roll i valet av intervjuform. 

 

Att dokumentera intervjun via inspelning istället för text ger möjligheten att ordagrant 

kunna citera informanten. Att spela in en intervju medföljer andra aspekter som kan ses 

som problematiska. Först är det ännu en del som behövs godkännas av informanten. Det 

är inte säkert att informanten är villig att bli inspelad då inspelningen kan ses som 

känslig information då man har informantens röst och vad de ordagrant säger. Om man 

utgår ifrån att informanten godkänner att bli inspelad så tillkommer transkribering. 

Transkribering är att skriva ner allt som sägs i en intervju ordagrant och är tidskrävande 

arbete. Fördelen är att intervjun är lätt att arbeta med då den är nedskriven (Bell 2006, 

165-6).   

 

1.5.2.1 Val av intervjufrågor och struktur 

I utformning av intervjufrågor finns det vissa faktorer av generella principer som är bra 

att följa. Exempelvis är det viktigt att frågorna är rätt formulerade på så vis att 

informanten uppfattar frågan korrekt. Detta kan göras genom att i själva intervjufrågan 
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plocka upp några exempel kring det frågan handlar om. En annan faktor är att frågorna 

är knutna till de teman som själva undersökningen kretsar kring (Bell 2006, 159). 

Ritchie et al. (2014) har delat upp intervjuguiden i fyra separata steg för att underlätta 

placering av frågor och för att underlätta själva flödet av intervjun. Steg ett är en 

introduktion av själva intervjun, samt att sätta den i kontext till själva undersökningen. I 

steg två förekommer de mer ytliga, öppningsfrågor. Frågor kring informantens 

bakgrund tas även upp för att skapa en form av grund. Under steg tre kommer de 

djupgående och mer centrala frågorna. Avslutningsvis i steg fyra summeras intervjun 

och eventuella förslag och frågor kring framtiden (ibid, 150).  

 

Då denna undersökningen genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuform, det 

vill säga med relativt öppna frågor, fanns det ett behov av eventuella följdfrågor. 

Huvudfrågorna här kan ses som ett sätt att kartlägga det generella ämnet som 

intervjuaren vill ha reda på för att sedan använda följdfrågor för att få informanten att 

fördjupa sig kring något speciellt (Ritchie et al. 2014, 193). 

 

1.5.2.2 Metod för analys av material 

För att tolka och analysera den insamlade datan har vi använt oss av en modell om 

kvalitativ innehållsanalys från Graneheim och Lundman (2004). Den modellen är från 

början framtagen för ett annan typ av intervjuer, det vill säga de som är gjorda vid 

forskning inom omvårdnad. Modellen och frågorna bedömmer vi dock möjliga att 

använda på fler typer av dataanalysering. Efter transkribering av intervjuerna lästes de 

igenom för att hitta relevant information, som i Graneheim och Lundmans modell kallas 

meningsbärande enheter. Dessa sattes ihop, och sedan skapades så kallade teman utifrån 

informanternas svar på frågorna i intervjuguiden (Graneheim och Lundman 2004, 109). 

Rubrikerna kommer ifrån de olika faser (planering, undervisning och utvärdering) som 

finns med i intervjuguiden. 

 

1.5.3 Genomförande  

För genomförandet av intervjuerna tog vi oss ut till informanternas respektive skolor 

under samma dag. Med informant 1 satt vi i ett mindre förrådsrum inne i bildsalen 

medan elever arbetade utanför och kom in några gånger för att hämta material. Hos 

informant 2 satt vi ostört i hens bildsal efter lektionstid. Frågor ställdes utifrån 

intervjuguiden och anpassades utefter samtalet, då informanterna hoppade mellan de 

olika ämnena. Vi ställde följdfrågor utöver de som finns i guiden för där uppkom tankar 
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vi inte tänkt på innan. Två diktafoner spelade in båda intervjuerna då vi ville undvika 

tekniska problem. Transkriberingen av dessa påbörjades samma dag och tog cirka fem 

timmar per intervju.  

 

1.5.4 Bearbetning  

För att skriva resultatet hade vi varsin intervjutranskribering uppe på varsin dator. 

Dokumentet vi skrev vårt arbete i skrev vi genom Google Docs, så att vi båda samtidigt 

kunde se vad vi båda skrev. Genomgående för vårt arbete är att vi alltid delat alla filer 

och dokument genom en gemensam mapp på Google Drive. Vi skapade teman 

(Planering, Realisering och Utvärdering) utifrån intervjuguiden och frågeställningarna, 

och delade upp intervjuernas innehåll under varje tema. Intervjuguiden underlättade 

detta eftersom den redan var utformad utefter teman. Detta renskrev vi efter att ha gått 

igenom hela intervjuerna. Vi delade in texten i stycken och bytte plats på vissa för att få 

ett flyt i texten.  

 

1.5.5 Etiskt övervägande  

I en vetenskaplig undersökning är det viktigt att informanten kan lita på intervjuaren 

angående syfte och ändamål för undersökningen, samt att intervjun är frivillig. Det finns 

en del riktlinjer kring vilka rättigheter informanterna har och hur en forskare ska hantera 

själva undersökningen. Detta handlar bland annat om konfidentialitet och hur forskaren 

hanterar och använder materialet. När informanten begär eller erbjuds anonymitet och 

konfidentialitet så kan dessa begreppen behövas klargöras så att både intervjuaren och 

informanten är medvetna om vad begreppen innebär (Bell 2006, 57). I denna 

undersökning fick informanterna konfidentialitet i form av att deras namn eller annan 

information som kunde avslöja deras identitet inte skulle förekomma i undersökningen, 

en form av tystnadsplikt. Informanten blev även försäkrad om att all information som 

insamlas in under intervjun enbart kommer användas i denna undersökning. 

Informanterna blev även lovade en kopia av undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, 

12-15). 
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2 Resultat 

2.1 Digitala resurser i lärarens didaktiska arbete i ämnet bild 

I följande stycke besvaras frågeställningarna i syftet, det vill säga hur lärare arbetar med 

digitala resurser i sin didaktiska praktik, samt vilka funktioner resurserna har. Resultatet 

är indelat i fem underrubriker efter Digitala resurser i lärarens didaktiska arbete i 

ämnet bild. I delen Lärarnas digitala kompetens och bakgrund introduceras 

informanterna som intervjuats. I Planering beskrivs det hur digitala resurser används i 

lärarnas planering i skolan. Hur de digitala resurserna används i själva undervisningen 

redogörs i Realisering, och hur de används i efterarbetet finns under Utvärdering. I 

Begränsningar tas de problem som de digitala resurserna medför upp. 

 

2.1.1 Lärarnas digitala kompetens och bakgrund 

De båda informanterna som intervjuades till den här studien arbetar som bildlärare i 

årskurs 7-9. Informant 1 undervisar i både bild och svenska i en 80/20 procents 

fördelning, där 80 procent är bild. Hen har arbetat inom skolan som lärare i fyra år. 

Informant 2 arbetar enbart som bildlärare och har arbetat på skolan i arton år. Båda 

informanterna besitter enligt sig själva goda kunskaper i att arbeta digitalt och anser att 

deras digitala kompetens ligger över medel. Informanterna påpekar dock att deras 

digitala kompetens blir allt mer undermålig då det saknas tid till att lära sig ny 

programvara samt digitala verktyg.   

 

2.1.2 Planering 

Digitala resurser framkom i olika former och steg i informanternas planeringsfaser. De 

använder både nätbaserade tjänster såsom Google och Youtube för att inhämta material 

inför sina undervisningar. Materialet varierar mellan inspirationsbilder, exempelbilder 

och instruktionsmaterial.  

 

Informant 1 inhämtar utöver ovan nämnda material även material från AV-medier och 

UR. Skolan har kommunlicens på NE (Nationalencyklopedin) där lärare kan hitta 

lektionsupplägg och filmer. Det finns en viss problematik i att använda sig av filmer när 

läraren planerar sina lektioner, menar informanten. Det finns inte tid för en fyrtiofem-

minuters film, vilket resulterar i en begränsning av videomaterial. Därför sker en del av 

inhämtningen av videomaterialet hemma under förtroendetid, då informanten har tid att 
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titta igenom videoklipp för att kunna plocka ut de viktigaste bitarna. Lärarna kan på sina 

plattformar länka filmklipp såsom till exempel YouTube-klipp och annat som ett paket. 

Dessa paket, som kan innehålla bildspel, videoklipp samt länkar, laddas upp på en 

internetbaserad plattform. Informant 1s skola använder en tjänst vid namn Schoolsoft 

som även finns tillgänglig som app, medan informant 2  använder sig av Classroom, 

samt Google Drive. Dessa plattformar delar de med eleverna, vilket innebär att eleverna 

kan få tillgång till allt lektionsmaterial när läraren väl bestämmer sig för att dela det. 

Hen tycker att detta är ett bättre alternativ än att låta eleverna få lite material i taget, som 

innan varit i pappersform. I detta, vad hen kallar för virtuella klassrum, kan hen 

bestämma vilka elever eller klasser som ges tillgång till de olika materialen.  

 

Båda informanterna använder sig av mycket exempelmaterial då eleverna lär sig genom 

att se hur andra har löst problemen. Informant 1 använder sig av programvaran 

Powerpoint för att sammanställa det inhämtade bildmaterialet i ett bildspel, samt 

komplettera materialet med text. Informant 2 använder sig av ett motsvarande program 

som är kopplat till Google Drive. 

 

2.1.3 Realisering 

Informant 2 känner att hen aldrig hade klarat sig utan en dator idag, för att det är ett 

stort hjälpmedel när hen använder den i undervisningen. Eleverna behöver få se många 

inspirationskällor när de ska arbeta med olika arbetsmoment, till exempel 

perspektivritningar, menar informanten. 

 

I informant 1s skola har alla elever på högstadiet en egen dator som de får låna i tre år. 

Informant 2s elever använder sig av Chromebooks och informant 1s elever använder 

Microsoft Windows. Det finns ett missnöje, både från lärare och elever, vad gäller 

Chromebooks. De upplevs inte ha tillräckligt med funktioner. Som tidigare nämnts 

använder informant 1s skola plattformen SchoolSoft, samt att de har en heltidsanställd 

IT-pedagog som hjälper lärare och elever. Detta gör IT-pedagogen genom att hålla i 

lektioner för samtliga på skolan, men även genom att alltid vara tillgänglig både på 

kontoret och via telefon.  

 

SchoolSoft är en svensk programvara där läraren som i planeringsfasen kan skapa en 

uppgift och koppla den till en klass. Hen kan även bifoga dokument och genomgångar 
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under lektionen genom olika mjukvaror. Informant 2 använder programmet Google 

Drive och skolans plattform Classroom både i sin planering och i sin undervisning.  

 

Informant 1 påstår att hen skulle kunna bli mer insatt i olika program om det gavs mer 

tid till detta. Program såsom Photoshop finns det inte tid för, varken för läraren att sätta 

sig in i, eller till att undervisa eleverna i, då det är alldeles för avancerat. Istället brukar  

läraren tillsammans med eleverna titta på hur bilder kan manipuleras, hur massmediala 

bilder kan ändras och en del om olika perspektiv inom fotografi. De elever som hen 

upplever är duktiga får möjlighet under vissa uppgifter, där fritt material erbjuds att 

användas, att arbeta med digitala bildbehandlingsprogram. Då de inte skapar bilder rent 

digitalt på grund av tidsbrist, lyssnar de till exempel även på medierna i P1 där de pratar 

om att bilder alltid är en manipulation av verkligheten. Enligt informant 2 används 

filmer som presentationer eller som arbetsuppgift för redovisning rätt sällan.  

 

Fotografi är ett arbetsområde inom bild där det digitala står i centrum för informant 1. 

Där arbetar de med bildutsnitt, förändring av uttryck i bilden och manipulation av 

bilder. De jobbar i det online baserade programmet Pixler.com. Programmet är gratis 

och är som en enklare version av Photoshop, menar informant 1. Problemet med Pixler 

är att eleverna inte kan spara arbetsprocessen, utan endast den färdiga bilden. Det finns 

kameror att låna om någon elev inte har kamera. Även iPads finns att låna om eleven 

vill jobba med film. Eleverna tar dock oftast foton med sina mobilkameror. Det kan de 

göra, då informant 1 inte lägger vikt vid bildkvalitén, utan vid själva tanken kring 

bilden. Pixler är ett lättanvänt program när eleverna ska jobba med kombinationen av 

text och bild. Det enda utmanande är att förstora och förminska bilder, då eleven 

behöver gå in och ändra upplösningen på dem, istället för att endast dra i hörnen. Hur 

man komprimerar en bild är något som av läraren upplevs svårt att förklara för eleverna. 

Skolan som informant 1 jobbar på köper inte in licenser på någonting då programmen är 

väldigt dyra. Photofiltr är en programvara som finns i elevernas nuvarande datorer för 

informant 2. Hen är relativt nöjd med detta program då hen upplever att det har många 

funktioner - det nödvändigaste i alla fall. Detta kommer de dock inte ha tillgång till då 

eleverna övergår till Chromebooks som endast är webbaserat. 

 

På informant 1s skola har hela skolan, förutom den estetiska avdelningen, Smartboards. 

Det var den förra bildläraren som i frågan beslutade att det inte behövdes en Smartboard 



  
 

19 

i bildundervisningen. Det finns istället en projektor som projicerar mot en whiteboard. 

Ingen av lärarna i de estetiska ämnena ville ha en Smartboard, enligt informanten. 

Läraren menar att hen kan få en om hen vill och tycker att det finns flera bra funktioner 

med den, såsom att titta på och bryta ned hur man tolkar och läser bilder, men det gör 

hen istället på whiteboarden. Där ritar hen på tavlan med bilden projicerad på. En annan 

bra funktion enligt läraren är att man kan spara de olika lagerna och lägga upp filerna på 

den digitala plattformen där eleverna kan ta del av materialet. Det är även bra för 

lärarens egna kom-ihåg. Informant 2 har också möjlighet att använda en Smartboard, 

men den har aldrig varit inkopplad. På hens skola är det inte särskilt vanligt alls att 

lärarna använder sig av dem. Alla klassrum har däremot en vad hen kallar för 

“bildkanon” (projektor), och alla lärare har tillgång till datorer. Under själva 

undervisningen där Powerpoints används av läraren pratar de i helklass om det som de 

ser och upplever. 

 

2.1.4 Utvärdering 

Båda informanterna använder sig av sina lärplattformer i syfte att dokumentera och 

bedöma sina elever. På informant 2s nuvarande plattform lägger lärarna ut 

bedömningsmanualer, läxor, samt provuppgifter som de delar. Då de inte har ett digitalt 

system för frånvaro, dokumenteras det analogt. På informant 1s skola använder de sin 

lärplattform till att dokumentera och betygsätta eleverna. Deras lärplattform är ett 

hjälpmedel för att bedöma eleverna. Hen har tidigare gjort elevernas bedömningar 

analogt, men det är en tidskrävande process som blir snabb och smidig med hjälp av 

lärplattformen. Den tillåter att läraren kopplar samman uppgifter med de mål som de 

arbetar mot. Sedan kan informant 1 öppna en klasslista i programmet, gå in på varje 

elev och klicka i vilka mål hen har uppfyllt, samt få upp antalet procent som ligger på 

samma nivå. Det positiva med dessa plattformar är att vårdnadshavarna har tillgång till 

att se hur barnen ligger till i sina studier. Får eleven ämnesvarning så går det både till 

eleven, vårdnadshavaren och mentorn istället för att läraren ska behöva skicka med 

lappar som kommer bort. 

 

Informant 1 använder sig av ett Instagramkonto som hen har knutit till bildsalen. 

Läraren använder Instagramkontot till att lägga upp bilder på elevernas arbeten. Syftet 

med att lägga upp bilderna på nätet är att andra ska ha möjligheten till att se vad de 

arbetar med, även om de flesta som tittar är eleverna själva. Informant 1 anser att det är 
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ett bra sätt att stärka elevernas självförtroende. Det kan hjälpa dem att inse att de 

faktiskt kan. Hen tog upp ett exempel där en elev kommenterade att hens förälder 

uppskattade bilder som läggs upp på Instagramkontot. Läraren påpekar att det inte bara 

är elever med höga betyg som syns på kontot, utan alla elever som vill vara med får det. 

 

I sin undervisning använder Informat 1 sig av Powerpoints då hen anser det vara 

smidigt att lägga upp dem på en digital plattform där elever som vill återgå till dem har 

möjlighet att göra det där. 

 

2.1.5 Begränsningar 

Ett återkommande problem för båda informanterna är tidsbristen. De har båda ett 

intresse av att utveckla de digitala resurserna, men tiden för att ta sig an dem finns inte. 

För att lära sig Photoshop satt informant 1 totalt cirka åttio timmar under sina 

lärarstudier. Hen förklarar att eleverna har sextio minuter i veckan i fyrtio veckor om 

året, och menar att de inte har tid till något annat om eleverna ska lära sig Photoshop. 

Hen menar att hen måste inse begränsningen.  

 

När antalet elever är mer än klassrummets kapacitet är det svårt att ha pågående projekt 

stående. Detta gäller framförallt när eleverna arbetar med stopmotion. Informant 2 

upplever också att Smartboards inte var till så stort hjälpmedel som hen hade föreställt 

sig. Den upplevdes bara jobbig. Informanten har redan digitaliserat det mesta av sina 

genomgångar som hen har på tavlan, och tycker att det är roligare att rita på 

whiteboarden direkt då det inte behövs sparas. Hen har inte haft tid till att lära sig 

Smartboarden eller till att gå på någon kurs om den.  

 

Även då informant 1 inte använder Smartboards i bildundervisningen, använder hen det 

i sitt andraämne och där ser informanten en del problem. Exempelvis att eleverna och 

lärarna har olika versioner på sina Microsoft Windows. En del har sjuan och andra har 

åttan. Hen förklarar att det inte går ihop alla gånger när de ska koppla upp sig mot 

Smartboarden då de är kalibrerade på det som användes senast. Antingen är det text 

som inte syns, ljud som inte hörs eller upplösningen som inte stämmer. Det är ett 

frustrationsmoment när tekniken inte gör som man vill, menar informanten. Problemen 

grundar sig dels i okunskap från läraren och dels i själva tekniken tycker hen. Läraren 

förväntar sig att det bara ska fungera när kommunen investerar i produkter som 

Smartboards.  
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Informant 2 har också problem med elevernas datorer då de är Chromebooks som endast 

är webbaserade. Det är emellanåt problematiskt när det inte går att spara olika saker då 

allt måste vara via webben. 

 

Informant 1 förvånas över elevernas okunskap vad gäller grundläggande datorlära. 

Eleverna kan spela spel, men de behöver veta hur de gör en undermapp för att lägga 

sina arbeten i, och att de ska döpa sina dokument till annat än Dokument 1, menar 

läraren. Eleverna har inte kunskap om vad till exempel ett sidhuvud eller en sidfot är. 

Detta är något som skolans IT-pedagog utbildar eleverna i, men en IT-pedagog anställd 

på heltid på skolan är rätt ovanligt enligt informant 1. Informant 2 har också en IT-

pedagog, men denne är inte lika lättillgänglig, då han är kommunanställd och endast på 

skolan ett fåtal dagar i veckan.  

 

Informant 1 upplever dock att användningen av de digitala resurserna har blivit bättre 

med åren. På den första skolan hen jobbade på hade läraren två skåp på hjul med datorer 

i som hen fick köra runt. Då skulle hen se till att de var laddade och komma ihåg vilken 

dator som varje elev hade haft då filerna sparades i datorns hårddisk. Om eleverna tog 

en annan dator så kom de åt den tidigare användarens filer. Nu när eleverna har egna 

datorer läggs ett ansvar på eleverna då de själva står för kostnaden av att laga en skadad 

dator. 

 

Det finns ett problem i att eleverna har svårt att hålla sig ifrån mobiltelefonerna 

upplever informant 1. Eleverna har svårt för att hålla sig till lektionens uppgifter när de 

har möjlighet att alltid ha dator eller mobiltelefon. Det digitala finns där hela tiden och 

är mer spännande, roligare och händer snabbare, menar läraren. Har de inget nätverk 

kvar så kopplar de upp sig på skolans nätverk, för där finns ingen spärr för obehöriga.  

 

Det finns en gräns på hur mycket pengar som går till kompetensutveckling på skolorna.  

Det är inga stora summor, så istället för att gå en simpel kurs väntar de hellre och sparar 

pengarna för att sedan kunna gå på en bättre kurs, förklarar informant 2. 
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3 Analys av resultat 

Vad båda lärarna har gemensamt är ett intresse av det digitala, men de har samtidigt en 

begränsning i att använda dem. En av dessa begränsningar är brist på tid till att utveckla 

kunskaper om de digitala resurser som gör intåg i undervisningen. Ett återkommande 

frustrationsmoment som följer med denna okunskap är en teknik som inte verkar 

samarbeta med läraren. Detta leder till att när eventuella problem uppstår kring det 

digitala får de uppsöka assistans av IT-pedagog eller välja att inte arbeta med tekniken 

alls och får då byta tillvägagångssätt. Båda lärarna har valt att inte arbeta med 

Smartboards, som är en resurs som blir allt vanligare i dagens skola. De ser inte en 

tillräckligt nödvändig funktion i den, med tanke på att det är en tidskrävande digital 

resurs att lära sig. 

 

I planeringsfasen arbetar lärarna främst digitalt. Deras upplägg, bildspel och sökningar 

sker via programvara och på nätet. Användningen av de analoga böcker syns inte till 

sökningen efter material går snabbare och smidigare på nätet. De digitala resurserna 

delas upp i två olika fack. Ett där lärarna arbetar med det som ett hjälpmedel till det 

administrativa arbetet, det vill säga det som sker utanför själva undervisningen, 

exempelvis i dokumentationsarbete, närvarorapport och samlingsplats för 

kommunikation mellan lärare, lärare och elever, samt vårdnadshavare och mentor. I det 

andra facket ses det som ett verktyg och som ett uttrycksmedel. Här hamnar både 

programvaror som Photoshop, Photofiltr och Pixler samt hårdvaror som kameror och 

greenscreens som används av lärarna och eleverna i undervisningen. Det är främst det 

andra facket som lärarna inte finner tid till.  

 

Det digitala kan för lärarnas elever även vara en distraktion i undervisningen då 

mobiltelefoner hela tiden gör det möjligt för eleverna att vara kontaktbara och anslutna 

till sociala medier. Samma sak med datorer, eleverna kommer åt alla hemsidor utöver 

dem de ska hålla sig till under lektionen. Samtidigt tvingas både elever och lärare att 

hålla sig uppdaterade på nätet då båda skolorna har digitala plattformar där all typ av 

kommunikation numera sker. 
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4 Tolkning av resultat 

I resultatet framkommer det att bildlärare använder sig av olika så kallade modes som 

bild, text, gester, ljud och film, för att kommunicera med sina elever under själva 

realiseringen. Även i planeringsfasen kan man se ett multimodalt användande, då 

läraren skapar undervisningsmaterial genom att bland annat  kombinera ljud, text och 

bild, till exempel när hen arbetar med Powerpoints. Multimodalitet handlar som sagt om 

att kommunikation och lärande sker med olika semiotiska resurser samtidigt (Kress 

2010, 1-5), vilket resultatet visar att så är fallet. I planeringsfasen sker detta när läraren 

undersöker vilken information som ska förmedlas till eleverna genom att använda sig av 

bland annat text, bild och ljud. I realiseringsfasen används modes som gester och röst i 

kombination med det förberedda materialet som ofta är digitalt. Modes i 

utvärderingsfasen är färre och verkar mest vara olika former av text, för att det handlar 

mest om dokumentation och kommunikation.  

 

Precis som i didaktisk design pågår en ständig omförhandling med de digitala 

resurserna, eller så kallade redskap, i ett socialt samspel (Selander och Kress 2010, 52). 

Resultatet visar att lärarna är i en förhandlingsfas där de försöker hitta mening i att 

använda den nyinkomna digitala utrustningen. En mening som överträffar de resurser de 

redan använder. De digitala resurserna måste tillföra något till lärarens arbete, och det 

kan vara i form av nya tillvägagångssätt eller på ett tydligare sätt som ett hjälpmedel för 

att underlätta lärarens didaktiska arbete. Då lärarnas handlingar styrs av generella 

kunskaper och principer är det viktigt att lärarna får tiden till att förstå de digitala 

resurserna, så att resurserna kan involveras i lärarens arbete och användas där på det 

mest optimala sättet i skolan. Läraren styrs även av specifika omständigheter, som när 

tekniken inte verkar vilja samarbeta med läraren. En frustration skapas hos hen över 

tekniken, vilket i sin tur inte uppmuntrar användningen av den. De digitala resurserna 

behöver vara annat än ett frustrationsmoment för att läraren ska styras i riktningen till 

att aktivt använda dem. Om lärarna får tiden till att utveckla kunskap för de digitala 

resursena, kan frustrationsmomentet försvinna och användningen öka. 

 

I resultatet är de virtuella rummen de centrala lärplattformerna Schoolsoft och 

Classroom, där i princip all kommunikation sker. Lärandets rum handlar enligt Selander 

och Kress (2010) både om fysiska och om virtuella platser, men i vårt resultat ser vi att 

på informanternas skolor verkar själva lärandet endast ske i det fysiska rummet. Det 
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virtuella rummet står istället för kommunikationen genom att dela filer, rapportera 

närvaro, ge betygsvarningar och omdömen med mera. Undantagsvis kan man räkna bort 

då eleverna tar del av inspelat undervisningsmaterial som lärarna har delat på 

plattformen. Här är det inte tydligt vart lärandet sker, eller i vilket rum läraren eller 

eleven befinner sig, då det är en kombination av det virtuella och det fysiska rummet 

som inte behöver vara i skolan. De båda rummen verkar inte ta ut varandra i till 

exempel en sådan här situation, utan de snarare kompletterar varandra. 

 

En följd av den digitala plattformen som centrum för kommunikation, är att allt fler 

digitala läromedel ersätter böcker, något som lärarna själva tycker är flexibelt i sin 

planering då de i stort sett endast använder sig av internet för informationskällor. I 

informanternas skolor har alla tillgång till datorer, vilket är viktigt då digitala medier 

används i allt större utsträckning, som att våra informanter använder sig allt mer av de 

virtuella rummen och digitala redskap. 

 

5 Sammanfattning 

Digitala resurser tar plats inom alla de olika faserna i bildlärarens didaktiska arbete, det 

vill säga planering, realisering och utvärdering. Lärarna begränsas på grund av 

tidsbristen vad gäller att lära sig att undervisa med digital utrustning. Det finns dock ett 

intresse hos lärarna att använda sig av digitala resurser. Tekniken kan ses som ett 

frustrationsmoment många gånger då den inte alltid vill fungera som planerat. Ifall 

lärarna har svårt att se ett tillräckligt bra användsområde för vissa digitala resurser, 

exempelvis Smartboards, väljer de att spara in tiden som det tar att lära sig dem och 

fortsätter istället med de medel de kan sedan innan. Det vanligaste användningsområdet 

av digitala resurser är som ett hjälpmedel till att underlätta lärarens arbetsuppgifter som 

informationssökning, inspirationsmaterial och som fildelning på den digitala 

skolplattformen.  

 

6 Diskussion av resultat 

Vårt arbete syftade till att undersöka hur två bildlärare som arbetar i årskurs 7-9 

använder digitala resurser i sin didaktiska praktik. Undersökningen visar att digitala 

resurser används såväl i lärarens planering, som i lärarnas undervisning och i arbetet 

med utvärdering, samt i kommunikation med elever, vårdnadshavare och mentorer. I 
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lärarnas planering använder de sig av olika digitala resurser på nätet såsom bilder och 

korta filmer för att inleda arbetet och ge eleverna motivation och inspiration. Skolans 

lärplattform fungerar som ett sätt att utvärdera och kommunicera med elever, där lärare 

och elever delar filer och material med varandra. Läraren lägger även ut inspelade 

lektioner och anvisningar för att stödja eleverna i deras arbete i bildämnet. I 

realiseringsfasen är det svårast att arbeta med digitala resurser, enligt informanterna. 

Här är faktorer som tid, klasstorlek, material och tillgång till lokaler försvårande 

omständigheter som gör att undervisning med digitala resurser blir svårt att genomföra. 

Som exempel anger lärarna brist på tid för att ge eleverna kunskaper i att använda 

program som Photoshop, och även tidsbrist för lärarna själva att använda sig av 

Smartboards. 

 

Skolans digitala plattformen är ett steg i rätt riktning i att involvera det digitala i skolan. 

Plattformen öppnar upp skolan till en bättre kommunikation och insyn i skolans 

verksamhet för vårdnadshavare till eleverna. Det är en fördel då skolan även har en viss 

uppfostrande del, men det största ansvaret ligger på vårdnadshavaren. Risken med en så 

pass öppen plattform kan vara att lärarna blir ifrågasatta vad gäller olika arbetssätt. 

Vårdnadshavarna kan uttrycka sig mer än vad de har tillräcklig kunskap eller insyn i 

läraryrket för att göra. En digital plattform både underlättar och försvårar, precis som 

andra resurser gjort innan. Många moment är nu digitaliserade i informanternas 

undervisning. Böcker används i stort sett inte längre i dessa bildlärares undervisning. 

Lärarna delar filer med eleverna istället via den digitala plattformen där de även sätter 

betyg och gör bedömningar, skriver planering och kommunicerar med både personal 

och elever. Vad blir nästa steg?  

 

Informanterna berättade att de spelar in flera av sina lektioner så att elever som missat 

lektionen eller bara vill gå tillbaka till den kan göra det. Är detta ett steg i att även 

undervisningen kommer bli digitaliserad? Kommer vi förlora det fysiska klassrummet 

och övergå helt till det virtuella rummet? Då skolor idag saknar pengar kanske det hade 

varit ett sätt att spara in dem på, men hur hade då lärarens roll sett ut och vart hade 

själva lärandet kunnat ske, om inte i interaktion mellan lärare, material och andra 

elever? Frågan handlar också om en förändring i vardagen. Den nuvarande samhälls-

konstruktionen förhindrar en sådan drastisk utveckling. Vanligtvis är vårdnadshavarna 

iväg under dagarna då de jobbar, vilket i så fall innebär att eleven sitter hemma själv 
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med sina studier i flera timmar. Då förflyttas vi plötsligt bakåt i tiden då föräldrarna 

hade ansvar för barnens lärande med läraren som en allvetande person som bidrar med 

information och fakta. En förhoppning är att de digitala resurserna underlättar lärarens 

arbete i alla tre faser (planering, realisering och utvärdering), istället för att ersätta själva 

lärarens funktion. Kanske att läraren utöver att vara en designer för sin undervisning, 

även kan vara med i designen av digitala resurser ämnade för skolan? Att involvera 

lärare i vidareutveckling av digitala resurser är en god idé då utvecklarna kan se direkt 

till lärarnas behov, och lärarna kan direkt förstå dess fördelaktiga funktioner.  

 

I vilken mån lärarna använder sig av digitala resurser är till stor del mer eller mindre 

upp till dem själva. På det viset är det lätt att lärarna fastnar i gamla vanor. En 

pådrivning från själva skolan som uppmuntrar till användningen av digitala resurser 

hade kanske varit en bra motivation för att uppmuntra lärarna till användningen, då de 

själva inte ser ett tillräckligt bra användningsområde i en del av dessa. Samtidigt 

behöver skolan även ge lärarna tiden till detta. Det finns pengar avsatt för 

kompetensutveckling, men i detta fall tycks det vara tiden som är en hindrande faktor. 

Frågan är om den tiden som lärarna har till undervisning och planering av den, borde 

minskas för att lägga mer tid på att utveckla deras digitala kompetens regelbundet. 

Lantz-Andersson och Säljö (2014) skriver att läraren behöver hålla jämna steg med 

samhället i dess utveckling, då ett mer digitaliserat samhälle kräver en mer digitaliserad 

skola. De menar att även om digitala resurser och medier blir allt vanligare i 

skolverksamheten, innebär det inte att de alltid förändrar hur skolan fungerar. Lärarna 

kanske byter ut pennor och papper mot datorer och skrivprogram, men de uppfyller 

fortfarande samma funktion i den pedagogiska praktiken (ibid., 22). Att lärarna får mer 

tid till kompetensutveckling är alltså en investering i samhällets utveckling. 

 

Vår uppdelning går att jämföra med Marner och Örtegrens (2013, 56-59) 

kategoriseringar demonstrationer, elever i arbete och uppföljning. Deras kategori eleven 

i arbete kan vi sammankoppla till våran realiseringsfas. Det är i denna fas där lärarna 

möter mest problematik kring användningen av digitala resurser. Det nuvarande 

skolupplägget tycks inte stödja en ingående användning av dessa resurser då faktorer 

som klasstorlek, lektionstid och den allmänna tillgången till tekniken inte finns. Precis 

som Björck (2014) nämner är det lätt att lektionen tappar sitt fokus på själva ämnet och 

flyttas istället till arbetet med tekniken (ibid., 197). Båda informanterna talade om att de 
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inte har tid till att lära eleverna hur man arbetar med olika programvaror och det kan 

vara en anledning till att fokuset flyttas. Eftersom större klasser tar mer tid av läraren då 

hen ska se till varje elevs behov, hade mindre klasser kanske gett elever möjlighet att 

utveckla kunskaper kring fler program och digitala verktyg. Mindre klasser innebär 

även färre inköp. Det räcker exempelvis med ett mindre antal kameror då det är färre 

elever som använder dem åt gången. Det kanske innebär en mindre materialkostnad för 

skolan men en större kostnad då fler lärare behövs anställas. En sådan investering hade 

dock varit bra för både lärare, elever och vårt alltmer digitala samhälle. 
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8 Appendix/bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om hur länge du arbetat på skolan och vilka program och kurser som 

du undervisar inom?  

 

Hur ser din utbildning ut – är du utbildad bildlärare? Har du även ett andraämne som du 

undervisar i? Vilket? Hur många år har du arbetat som bildlärare? 

 

Lärarens förhållningssätt och erfarenhet av arbete med digitala medier 

Hur ser du på den digitala utvecklingen i skolan och inom bildämnet? 

Hur arbetar ni digitalt inom bildämnet på er skola? Vilka resurser i form av teknik, 

lokaler och material finns?  

Kan du berätta lite om de arbetsområden där digitala medier är centrala?  

Hur skulle du bedöma dina egna kunskaper och erfarenheter inom det digitala 

(grundläggande? Goda?) 

 

HUR används digitala resurser i undervisningen? 

Vi är i vår undersökning speciellt intresserade av hur du som lärare använder dig av 

digitala resurser i din undervisning.  

 

När du planerar dina lektioner – både dem som innehåller digitala medier och de som 

bygger på analoga material – använder du dig av några digitala resurser i din planering? 

Exempelvis lektionsplaneringar, youtube-klipp eller bra exempel som du hittar på nätet? 

Kan du ge några exempel? 

 

I din undervisning – använder du dig av några digitala resurser för att engagera och 

motivera dina elever? Exempelvis goda exempel, film och youtube-klipp eller annat? 

Kan du ge några exempel? 
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I din utvärdering av elevernas arbeten och inför eventuell betygssättning – använder du 

dig av några digitala resurser som hjälp för ditt arbete? Kan du ge några exempel? 

 

Åsikter om digitala resurser för lärare 

Rent allmänt – hur ser du på möjligheterna för dagens lärare att använda nätet som stöd 

för sitt arbete? Tycker du att den digitala utvecklingen har förändrat din 

undervisningspraktik? På vilket sätt? 

 

Är du nöjd med det utbud av digitala resurser som finns för lärare (bildlärare) på nätet 

idag? 

Enligt dig, finns det några negativa aspekter av elevers och lärares tillgång till digitala 

resurser i bildämnet?  

 

Är det något mer som du skulle vilja tillägga? 

 

Tack för din hjälp!
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