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Abstrakt 
 

Användningen av digitala medier är stor och forskning har visat att barn och ungdomar 

tillbringar en allt större del av sin vardag med tv, mobil och dator. Syftet med undersökningen 

är att studera det som framträder i mötet mellan en bildlärares undervisning, vad det gäller 

digitala medier, och en elevs reflektioner över denna undervisning i relation till bildarbete på 

fritiden. Kvalitativ metod har används i studien. Insamlandet av empirisk data har gjorts 

genom två intervjuer, en bildlärare respektive elev har intervjuats. Studien utgår från det 

sociokulturella perspektivet vilket innebär att den sociala och kulturella situationen är i fokus, 

och att livsvärldar synliggörs. Resultatet visar att digitala medier präglar undervisningen i allt 

större utsträckning även då läraren menar att digitala medier inte är en stor del av 

bildundervisningen. Det sociokulturella perspektivet synliggör att vi i vardagssituationer lär 

oss. Även läraren ingår i en sociokulturell situation där den inte alltid reflekterar över vilka 

material och verktyg som används.  Om läraren blir uppmärksammad på sin egen 

undervisning så skulle detta kunna innebära att läraren reflekterar över användningen av 

digitala medier.  

 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 
Digitala medier är en stor del i människors sociala liv. Forskning visar att barn och 

ungdomar tillbringar en allt större del av sin vardag tillsammans med tv, mobil och 

dator.  Människor använder digitala medier hela tiden, från morgon till kväll. Genom 

dessa sociala medier möter människor ständigt information och bilder vilka både skapar 

intryck och integrerar individer med omvärlden kulturellt (Statens medieråd 2014).  

Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärandet genom integrering. Det är alltså 

först genom samspelet mellan olika människor som ett lärande kan ske och därigenom 

även förstås. Utan integrering mellan olika individer och ett samspel mellan olika 

resurser kan inte heller ett lärande ske (Säljö 2005,19-20). Det kan därför vara av stor 

vikt att fundera över de resurser som finns tillgängliga och som samtidigt tillför en 

utveckling och ett lärande.  

 

Forskarna Anders Marner och Hans Örtegren har i Digitala medier i ett bildperspektiv 

(2014) diskuterat begreppet skärmkultur. De menar att digitala medier inbäddas allt mer 

i ämnet bild. Med skärmkulturen menar Marner och Örtegren (2014) att ny teknik och 

nya medier (läsplatta/surfplatta, dator, mobil) kan komma att påverka undervisningen i 

skolan på olika sätt. Marner och Örtegren (2014) menar att digitala medier är en del av 

elevernas vardag vilket inte bara präglar elevens fritid utan även skolan som helhet. 

Trots detta så är sambandet mellan den bildpedagogiska praktiken och elevens fritid 

ganska oklar (Marner och Örtegren 2014,156).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att studera vad som framträder i mötet mellan en 

bildlärares undervisning, vad det gäller digitala medier, och en elevs reflektioner över 

denna undervisning i relation till sitt bildarbete på fritiden. Studien utgår från följande 

frågeställningar.  

 Hur resonerar en bildlärare om sin planering kring digitala medier? 

 Hur resonerar en elev om sina upplevelser över bildarbetet i digitala 

medier i skolan? 

 Vad framträder i mötet mellan en bildlärares och en elevs upplevelser 

över digitala medier i bildarbetet i skolan och på fritiden? 
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1.2 Forskningsöversikt  
Studien inriktar sig på digitala medier i bildpraktiken och därför baseras även urvalet av 

tidigare forskning på digitala medier i bildundervisningen. Det som är centralt och som 

belyses i tidigare forskning är Öhman-Gullberg (2008) avhandling Laddade bilder, 

Danielsson (2011) artikel Kombinera teckenvärldar. Marner och Örtegren (2014) 

Digitala medier i ett bildperspektiv, Andersson (2012) Rum och plats i didaktiken 

(2012) och Eva Skåreus (2007) avhandling Digitala speglar. 

 

1.2.1 Digitala medier i bildundervisningen 

 

Lisa Öhman-Gullberg prefekt vid insitutionen för Bildpedagogik vid Stockholms 

Universitet. Öhman-Gullberg  (2008) skriver i sin avhandling Laddade bilder om olika 

elevers filmer utifrån vad och hur. Öhman-Gullberg (2008,10) menar att bild fungerar 

som ett verktyg under gestaltningsprocessen i arbete med filmer och bilder. Öhman-

Gullberg (2008,12) menar också att det är av betydande faktor att studera olika verktyg 

genom vilken elever lär sig. Det som främjar lärandet är inte bara det skriftliga samt det 

verbala språket utan även olika multimodala resurser som film (Öhman-Gullberg 

2008,12-13).  

 

Helena Danielsson gjorde en delstudie där jämförelse gjorts mellan två lärosäten vid 

Örebro universitet samt Södertörns högskola, intiativtagare för forskningen är 

Konstfack. Danielsson (2011) skriver i artikeln Kombinera teckenvärldar om lärandet 

som framträder genom film, foto, bild och text. Danielsson (2011,5) menar att 

kombinationen av digital teknik och andra medier i skolan bidrar till ett ökat lärande. 

Genom variation och kombination av olika verktyg och resurser får alla elever oavsett 

språksvårigheter eller funktionsnedsättning möjlighet att delta och utvecklas. 

Därigenom bidrar multimodala medier till en vidgad pedagogik med flera möjligheter 

för lärande (Danielsson 2011,6). 

 

Anders Marner professor i pedagogik med inriktning bilddidaktik vid Umeå universitet 

och Hans Örtegren docent vid estetiska ämnen skriver i Digitala medier i ett 

bildperspektiv (2014) om genomförandet av digitala medier i bildämnet. Marner och 

Örtegren (2014,152) utgår i sin studie från olika ämnesparadigm i relation till digitala 
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medier samt fördelar och nackdelar med respektive paradigm. Marner och Örtegren 

(2014,151) menar att användandet av digitala medier får en allt större roll i skolan då 

den digitala tekniken präglar den visuella kulturen. Marner och Örtegren (2014,155) 

menar att mobiltelefoner och internet har på olika sätt ersatt det traditionella 

användandet av bilder då människan allt sällan har fotoalbum utan använder sig av 

Bloggar och Bilddagboken där bilder i kombination med text dyker upp. 
1
 IKT 

(informations- och kommunikationsteknologin) får en allt större betydelse i samhället 

där mötet med andra kulturer förekommer genom olika kommunikationer därav sker 

IKT och kulturer parallellt med varandra och involveras i människans vardag på olika 

sätt (Marner och Örtegren 2014,155). Marner och Örtegren (2014) menar att ämnet bild 

i flera år kallats för teckning. I och med LGR69 har bildkommunikationen blivit allt 

centralare och så småningom blev bildämnet mer vidgat och övergick från ett 

konstämne till ett bildämne. I LGR80 bytte ämnet namn till bild där det centrala inte 

längre var teckning, det kommunikativa perspektivet på bilder och bildanalys lyftes. 

Forskning har visat att bildundervisningen år 2003 tog avstamp i målning och teckning. 

Nationella utvärderingen -03 menar att digitala medier i bildundervisningen har fått 

större betydelse men handen ses fortfarande som det dominerande verktyget (Marner 

och Örtegren 2014,156). Det har även visats att det förekommer flera paradigm i ämnet 

bild då nästan 50 % av alla bildlärare fortfarande (2003) benämner ämnet som ett 

estetiskt -praktiskt ämne och den beteckningen användes sista gången i LGR69. Att man 

fortsätter använda de begreppen innebär att de gamla läroplanerna och kursplanerna 

lever vidare. Det kan i sin tur leda till att bildlärarna kommer i konflikt pga. ämnets 

olika urval (Marner och Örtegren 2014,157). Användandet av digitala medier i skolan 

har även ansetts som något som eleverna kan bemästra utan någon som helst kreativitet 

där skärmarna (mobil och dator) hjälper de att åstadkomma resultatet och det i sin tur 

kan leda till att eleverna blir allt mindre kreativa (Marner och Örtegren 2014,158). 

 

Erik Andersson doktor i pedagogik skriver i artikeln Rum och plats i didaktiken (2012) 

att didaktiken bör utgå från rum och plats. I takt med den digitala utvecklingen skapas 

ny syn för rum och plats i didaktiken. Andersson (2012,17) menar att rum och plats i 

didaktiken är ett omfattande område då användningen av digitala medier får en allt 

större roll i undervisningen. Enligt Andersson (2012,17) är digitala medier verktyg som 

                                                 
1
 Idag används Instagram istället för Bilddagboken vilket visar hur snabbt det går i 

utvecklingen och hur nya plattformer ersätter andra. 
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är socialt och kulturellt sammankopplade med människor, det innebär att den 

traditionella undervisningen utifrån rum och plats skiljs. Nya undervisningsmöjligheter 

för rum och plats skapas därför genom utvecklingen och användningen av digitala 

medier. 

 

Eva Skåerus prefekt vid institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen vid Umeå 

universitet skriver i sin avhandling Digitala speglar (2007) om gestaltningar och dess 

uttryck. Skåreus (2007,20) talar om den visuella kulturen och menar att det är olika 

kulturuttryck till exempel vad det gäller fotografier, filmer, propaganda bilder 

förekommer. Skåreus (2007,18) menar att det centrala i digitalt bildarbete är främst 

datorn och dess funktioner. Datorn kan förändra bilden på ett sätt som inte det vanliga 

fotografiet kan, eller pennan och saxen.  

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter  
 

Lev Vygotskij var grundaren till begreppet sociokulturellt perspektiv då han menade att 

människan ingår i ett lärande i alla sociala sammanhang, inte minst i skolans 

verksamhet. Läraren är den som skall stödja och hjälpa eleverna att utvecklas i olika 

lärsituationer (Bråten 1996,104–110).  

 

It is the distance between the actual development level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined through problem solving under 

adult guidance or in collaboration with more capable peers (Vygotsky 1978,86) 

 

I citatet ovan framhåller Lev Vygotskij att eleverna inte kan klara allt själva då de 

behöver en vuxens vägledning. Ett samarbete mellan olika kompetenta parter är av stor 

betydelse för att eleven ska åstadkomma mer. Genom att eleven redan från början får 

hjälp av en vuxen eller en kompetent klasskamrat bidrar detta till att eleven senare kan 

klara problem på egen hand. I det stora hela är det alltså inte samarbetet som är det 

viktigaste för eleven utan lösningen i sig. Viktigast är lärandet och utvecklingen genom 

samarbetet med olika parter (Bråten 1996,113-115). 

 

Den amerikanska pedagogen och filosofen John Dewey var den som menade att lärarens 

engagemang är av betydande faktor för elevernas utveckling i olika lärandesituationer. 

Han menade att läraren inte bör lägga lika stor vikt vid repetition av ett moment. Istället 
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menade Dewey att eleverna tillsammans med läraren väljer ut den fakta som bedöms 

relevant för ett moment, vilket i sin tur innebär att nya lärandesituationer skapas mellan 

lärare och elev (Philips 2010,89).  

 

Roger Säljo (2013) menar att lärande inom det sociokulturella perspektivet ständigt är 

under utveckling, en process där människan använder sig av kulturella resurser genom 

det sociala samspelet. Genom att människan ingår i den sociala och kulturella kontexten 

innebär detta att nya samhälleliga erfarenheter skapas vilket är av stor betydelse för 

lärandets utveckling (Säljö 2013,22).  

 

I boken Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv (2015) skriver Säljö om 

begreppet artefakter och beskriver ett lärande som något som uppstår genom materiella 

eller fysiska redskap. Artefakter är verktyg som människan använder i sin vardag, det 

kan exempelvis vara digitala medier. Digitala medier eller artefakter ingår i en kultur 

som är skapad av människor, människan använder resurserna för att på olika sätt 

kommunicera och interagera med omvärlden (Säljö 2015,29). De materiella redskapen 

framställs, utvecklas och används av människor utifrån olika syften och erfarenheter 

(Säljö 2015,34). 

 

Med det sociokulturella perspektivet som grund skriver Anders Marner och Hans 

Örtegren (2014) i boken Skolämnen i digital förändring om Bernsteins (1990) myntade 

begrepp det profana och det heliga. Digitala medier i ämnet bild har i tidigare 

kursplaner berörts och varit en betydande faktor i lärandet, man belyser dock digitala 

medier ännu mer i LGR11 (Marner och Örtegren 2014,151). När man talar om 

skolämnesparadigm kan man använda sig av två synsätt, det profana och det heliga i ett 

ämne. De två myntade begreppen går hand i hand med varandra. Det profana i ett ämne 

avser det man lägger till efter ämnets syfte och behov, medan det heliga innebär det 

centrala i ett ämne, det man inte tar bort. Det kan alltså även innebära att det profana i 

ämnet blir heligt så småningom (Marner och Örtegren 2014,152). Det ena paradigmet i 

ämnet bild som anses det heliga i innebär det fria skapandet där handen, pennan och 

penseln är de centrala verktygen. Det andra paradigmet har sitt fokus i bildämnet som 

kommunikation och anses det profana i bildämnet (Marner och Örtegren 2014,157). 

Genom användningen av digitala medier i bildundervisningen kan ämnet komma att 

förändras i grunden då det tidigare inte varit lika aktuellt med IKT i undervisningen, 
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idag är IKT mer eller mindre en stor del av ämnet bild. Vidare menar Bernsteins (1990) 

att ju mer vi använder oss av det profana i bildundervisningen desto mer kommer det att 

bli en del av ämnets innehåll och man kommer att förhålla sig till digitala medier som 

en del av arbetsformen i bildämnet. 

 

Olika skolämnen har olika synsätt på det digitala, människan omges ständigt av ny 

teknologi vilket skolämnen handskas med på olika sätt. Marner och Örtegren (2014) 

menar att forskaren Peter John anser att man reagerar olika på teknologin beroende på 

vilket ämne man har då de olika paradigmen skiljs åt, utifrån den väljer man att anamma 

eller inte anamma den nya teknologin (Marner och Örtegren 2014,152). Sedan 1900 

talet har kärnan i bildämnet varit konst vilket kan leda till att den traditionella metoden 

som målning och teckning fått en allt mindre betydelse då den digitala teknologin tar 

över. Michail Bachtins menar att det kan finnas två sätt att lära i skolkontexten, en – och 

tvåstämmig lärandemiljö. Den enstämmiga lärandemiljön innebär att läraren planerar 

undervisningen, utan att eleverna har ett inflytande. Den tvåstämmiga lärandemiljön 

innebär istället att eleverna har ett inflytande i undervisningen, de får vara med och 

bestämma om hur något ska göras. Dock förekommer det även en flerstämmig 

lärandemiljö vilket syftar till elevernas medvetenhet om deras inflytande i lärprocessen 

(Marner och Örtegren 2014,153).  

 

1.3.1 Sammanfattning 

 

Det sociokulturella perspektivet innebär att människor ständigt är en del av 

kommunikationen där utbytet av olika erfarenheter och lärande sker. Människor 

använder därigenom redskap som är en del av kommunikationen och det kulturella 

samspelet. Redskap som digitala medier inom det sociokulturella perspektivet är central 

för att en utveckling och ett lärande skall ske. Dator och mobil är en utmärkt komponent 

till det sociokulturella perspektivet då människor inom alla kulturer kommunicerar och 

uttrycker sig genom dess användning av digitala medier. Digitala medier som artefakter 

ingår i det kulturella samspelet mellan människor, människor kommunicerar därigenom 

och integreras med omvärlden (Säljö 2015,30-32).  

 

Marner och Örtegren (2014) lägger fram Bernsteins (1990) teoretiska begrepp för att 

synliggöra olika paradigm inom bildämnet, det heliga och det profana inom bildämnet. 
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Dessa begrepp står i ömsesidig relation och friktion till varandra. Fram till slutet av 

1960-talet var det centrala och därmed även det heliga i ämnet bild, teckning och 

målning. Det fria skapandet har sedan lång tid tillbaka ansetts som kärnan för bildämnet 

och det som dominerat i bildundervisningen, där råder en lång tradition. Bildämnet som 

kommunikation eller digitala medier anses som det andra paradigmet, det profana i 

bildämnet, något som adderas vid behov och som samtidigt kan elimineras (Marner och 

Örtegren 2014,157). Även då bildbegreppet sedan länge är vidgat och har sin 

utgångspunkt i kommunikationen tolkar jag det som att det anses profant och skiljer sig 

från det traditionella hantverksmässiga bildskapandet (Marner och Örtegren 2014, 158). 

 

1.4 Metod 
 

I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssätt, etiska överväganden, analysmetod, 

källkritik samt disposition som tillämpats i undersökningen. En kvalitativ metod har 

används i fallstudien, vilket innebär en undersökning där granskning av litet antal 

personer görs (Wiedersheim-Paul och Eriksson 1991,65-67). Grunden för metoden 

utgick från Denscombe (2009) Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2011). 

 

1.4.1 Tillvägagångssätt 

 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet vilket synliggör samspelet mellan 

olika människor och resurser är grunden för lärandeprocessen. Två semistrukturerade 

djupintervjuer har används i studien vilket innebär att särskilda frågor utformats efter 

undersökningens syfte och tema. Den semistrukturerade intervjun möjliggör att 

följdfrågor kan ställas men att det samtidigt kan föras ett öppet samtal mellan parterna 

(Bryman 2011,475). Genom de två intervjuerna har relationen mellan elevens 

vardagliga bildarbete och den bildpedagogiska praktiken undersökts. En bildlärare samt 

en elev från samma skola intervjuades vid två tillfällen. 

 

Samtliga intervjuer ägde rum i en F-9 skola i södra Sverige och varje intervju tog ca 30 

min, intervjuerna spelades först in och därefter transkriberades. Läraren fick börja med 

att beskriva hens uppfattning om bildämnet i relation till digitala medier där hen 

berättade om sitt innehåll med samtliga klasser över en period, i detta fall var det 

planeringen under höstterminen. Eleven ombads svara på liknande frågor där hen fick 

berätta om dennes syn på IKT (informations- och kommunikationsteknologi) i 
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bildundervisningen, generellt i skolans verksamhet men även på fritiden. Efter avslutad 

intervju kunde informanterna ta del av det data som spelades in.  

 

1.4.2 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer som undersökningen följde var, 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt att delta i en undersökning och därmed även 

bli intervjuad (Vetenskapsrådet 2002,10). Samtyckeskravet uppnåddes dels genom att 

samtliga deltaganden var frivilliga och för att en blankett delades ut till eleven och 

målsman. Målsmans medgivande är nödvändig då eleven är minderårig och förälderns 

samtycke krävs för genomförandet av undersökningen. Informationskravet innebär att 

informanterna blir informerade om studiens syfte och genomförande (Vetenskapsrådet 

2002,10). Det uppnåddes genom ett informationsblad som skickades ut till 

informanterna i början av undersökningen där studiens syfte, innehåll och 

tillvägagångssätt presenterades. Konfidentialitetskravet innebär att intervjuerna inte är 

mottagliga för utomstående (Vetenskapsrådet 2002,12) vilket har uppnåtts genom en 

lösenordsskyddad mapp i den personliga surfplattan. Nyttjandekravet innebär att 

empirin som samlades in från intervjuerna endast är avsedda för forskning 

(Vetenskapsrådet 2002, 12-13).  

 

I studien är skolan och personerna anonyma dock nämns skolans geografiska läge, 

informanternas ungefärliga ålder och yrkesroll. För att kunna få ut så mycket som 

möjligt för undersökningen var det viktigt att tänka på hur man framför frågorna samt 

följdfrågorna, vikten i att vara objektiv fanns i åtanke (Denscombe 2009,231–232). 

 

 

1.4.3 Analysmetod  

 

Den analysmetod som har tillämpats i undersökningen, efter att intervjuerna 

transkriberades utgår från en tematisk innehållsanalys. Teman som användes för att 

kategorisera empirin under är traditionell dominans i lärarens resonemang, 

motsägelsefullhet i lärarens resonemang och den digitala teknikens dominans. Då 

empirin är detaljerad är utrymmet för tolkning och analys brett vilket är en fördel med 

tematisk innehållsanalys, dock kan vald metod även innebära att skilda analyser och 
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tolkningar kan förekomma genom olika erfarenheter och värderingar (Denscombe 

2009,306–307). 

 

Utöver tematisk innehållsanalys har hermeneutiken använts som metod då 

hermeneutiken handlar främst om pendling. När man talar om teorier inom den 

kvalitativa metoden är hermeneutiken den teori som förklarar pendlingen mellan olika 

delar, teman, empirin och helheten. På så sätt har pendlingen mellan insamlandet av 

material och de olika teman varit möjlig (Allwood och Eriksson 2010,92-94). 

 

1.4.4 Källor och källkritik 

 

Den kvalitativa undersökningen består av en fallstudie där intervjuer används som 

empiri. En lärare respektive elev från samma skola har intervjuats. Bildläraren blev 

slumpmässigt utvald att medverka i intervjun. Vikten för undersökningen var att läraren 

och eleven som intervjuats är från samma skola då undersökningen jämför lärarens 

respektive elevens synsätt på digitala medier. Läraren som intervjuades arbetar sedan 

några år tillbaka som bildlärare i grundskolans senare år. Eleven som intervjuades går i 

årskurs 9. 

 

Då studiens syfte är att studera det som framträder i mötet mellan en bildlärares 

undervisning, vad det gäller digitala medier, och en elevs reflektioner över denna i 

relation till sitt bildarbete på fritiden valdes en lärare samt en elev från samma skola. 

Särskilt viktigt var det att läraren som intervjuades var elevens bildlärare. Studien hade 

kunnat intervjua fler elever och svaren hade kunnat jämföras, men då de flesta eleverna 

som går i grundskolan är minderåriga krävs föräldrarnas tillstånd för att intervjuerna ska 

kunna genomföras. Studien genomfördes genom en fallstudie och tanken var inte att 

generella slutsatser skulle dras. De sekundärkällor som varit relevanta för studien inom 

det sociokulturella perspektivet har varit Marner och Örtegren (2014) samt Säljö (2015). 

 

1.4.5 Disposition 

Kapitel 2 har rubriken, Resultat och analys som redogör empirins resultat och analys. 

Inledningsvis presenteras informanterna och därefter följer studiens resultat och analys. 

Studiens analys har delats upp i teman som är relevanta för att besvara undersökningens 
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frågeställningar, samtliga teman är, traditionell dominans i lärarens resonemang, 

motsägelsefullhet i lärarens resonemang samt den digitala teknikens dominans.  

 

Kapitel 3 har rubriken, Tolkning av resultat som delats upp och tolkats utifrån analysen, 

traditionell dominans i lärarens resonemang, motsägelsefullhet i lärarens resonemang 

och den digitala teknikens dominans.  

 

I diskussionsdelen diskuteras tolkning, analys och samtliga slutsatser dras utifrån 

studiens material. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning. 
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2 Resultat och analys 
Bildläraren som intervjuades benämns som Lärare i texten. Hen är i 30 årsåldern och 

undervisar i bildämnet årskurs 6-9 i en skola i södra Sverige. Hen har arbetat i skolan 

som bildlärare i ungefär tre år. Eleven som intervjuades benämns som Elev, är 14 år 

gammal och går på samma skola i södra Sverige. Hen har haft Läraren i ämnet bild i tre 

år.  

 

I följande avsnitt läggs resultat och analys fram. Undersökningens tre frågeställningar 

har besvarats utifrån teman.  

 

2.1 Traditionell dominans i lärarens resonemang 

 

Avsnittet (2.1) innehåller två underrubriker, traditionell dominans i lärarens 

resonemang och motsägelsefullhet i lärarens resonemang utifrån vilken den första 

frågeställningen besvaras: Hur resonerar en bildlärare om sin planering kring digitala 

medier? Avsnitten belyser lärarens tankesätt överlag om undervisningsplanering i 

bildämnet.  

 

När läraren resonerar om hur hen planerar utgår hen från kunskapsmålen för respektive 

årskurs där hen gör en övergripande planering för samtliga årskurser och samtliga 

kunskapskrav. Hen brukar främst utgå från en parallell undervisning där årskurs 6-9 

läser samma moment med varierande genomförande. Läraren menar att den 

bildpedagogiska praktiken varierar beroende på klass och arbetsmoment. Hen menar att 

de oftast brukar börja med klassisk katederundervisning och fortsätter därefter att arbeta 

på egen hand. 

 

Jag planerar min undervisning utifrån kunskapsmålen för åk 6 och 9. Det innebär att jag har en 

övergripande planering som går igenom samtliga kunskapskrav till och med nionde årskursen. 

Den bildpedagogiska praktiken brukar variera, till perspektivundervisningen är det ”klassisk” 

katederundervisning som gäller ett par lektioner tills de har greppat huvuddragen och de får gå 

loss och göra teckningen individuell /…/ (Lärare) 

 

Läraren menar att det är av stor vikt att fånga upp elevernas intresse genom att till 

exempel diskutera deras intressen och försöka inkludera det i undervisningen. Då 

läraren resonerar kring digitala medier menar hen att användningen av digitala medier i 

undervisningssyfte inte är så stor förutom lite fotoredigering. De verktyg som läraren 
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främjar i undervisningen är pennan och penseln där hen menar att hen försöker variera 

mellan olika akvarellövningar, teckning och skuggning. 

 

Då läraren planerar momentet surrealism i årskurs 8 resonerar hen att det är viktigt att 

eleverna använder sina tidigare kunskaper i bildanalys genom repetition. Hen menar att 

det då är viktigt att arbeta med perspektiv fördjupning och successivt övergå till 

gatukonst i mån av tid. 

 

Under höstterminen ska åttorna arbeta med surrealism då de får användning av sina tidigare 

kunskaper i bildanalys, färglära och perspektiv för att uttrycka sig i bilder. Det momentet 

avviker från film, foto och det vi tidigare gjort. Med vissa klasser hinner jag även börja på 

gatukonst där de får lära sig att göra spraymallar och diskutera offentlig konst. (Lärare) 

 

Momentet konsthistoria har sex olika delmoment. Det är ett moment som läraren menar 

kräver mycket tid och som de arbetar med i årskurs 9. Läraren menar att det inte är 

många elever som tycker om att arbeta med konsthistoria men det är ett moment där 

man kan arbeta mycket varierat med och de flesta teknikerna kan komma att användas.  

2.1.1 Motsägelsefullhet i lärarens resonemang 

 

Då det gäller olika digitala medier resonerar läraren att det är viktigt att variera 

undervisningen dels för att det står i LGR11 men även för att motivera eleverna till nya 

uppgifter. När eleverna ska arbeta med momentet reklamfilm menar hen att det är av 

betydelse att visa några reklamfilmer för att på så sätt inspirera och motivera. Läraren 

resonerar även kring vikten av olika diskussioner i undervisningen där man exempelvis 

tittar och diskuterar reklamfilmernas kännetecken. 

 

 […] Det jag försöker fokusera på i årskurs 6 är programmet Photostory som innebär att 

eleverna skapar film/bildspel. Det gör jag då jag anser att det är viktigt för eleverna att kunna 

använda olika verktyg, dels för att det står i läroplanen men också för att det blir en variation i 

undervisningen. Jag anser även att det är av betydelse för eleverna att ibland kunna använda 

sina egna mobiltelefoner och på så sätt få in det i undervisningen genom reklammomentet. 

(Lärare) 

 

 

I årskurs 7 är det enligt läraren viktigt att starta upp med repetition i momentet foto. 

Läraren menar att det är viktigt att belysa fotomomentet genom att lägga stor vikt vid att 

prata om hur man ska tänka när man fotograferar. Då hen även menar att det är nyttigt 

för eleverna att själva kunna utforska kameran genom att de på egen hand går ut och 

fotograferar utifrån uppgiftens ramar. På så sätt menar läraren att eleverna själva bildar 
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en uppfattning om hanteringen av kameran och dess funktioner samtidigt som egna 

erfarenheter skapas och kan utbytas med klasskamraterna.  

 

 

2.2  Den digitala teknikens dominans 

 

Följande del besvarar studiens andra frågeställning vilken är: Hur resonerar en elev om 

sina upplevelser och reflektioner över bildarbetet i digitala medier i skolan?  

Eleven har ett stort intresse för skolan och berättar hur roligt hen tycker det är att lära 

sig nya saker, hen har även ett stort intresse för data och spel vilket hen ägnar mycket 

tid åt på fritiden. Hen menar att bild är kul och berättar att det är roligare idag än när hen 

hade andra bildlärare.  

[...] Ja, men jag har alltid tyckt om skolan, det spelar ingen roll vilket ämne det är jag har alltid 

gillat att lära mig nya saker. /…/ men på fritiden när jag är med kompisar och så brukar jag 

mest spela spel. /…/ när vi hade de andra lärare var det alltid att man skulle rita mer och nu är 

det mer kring ämnet eller vad man ska säga. Nu är det mer varierande och blandat, inte bara det 

här gamla när man ritar en bild, nu är det mer intressant. (Elev) 

Fotografi momentet är det moment som eleven i det stora hela tycker om då det var mer 

likt det eleven brukar göra på sin fritid dock önskade hen tydligare instruktioner än vad 

de fick. Eleven menar att man behöver mer kunskap för att kunna genomföra en så stor 

uppgift, hen menar att det blir mycket information att ta till sig på en och samma gång. 

Om man ska genomföra uppgiften korrekt och ordentligt så önskar hen mer tid då hen 

tycker att uppgiften är rolig och vill göra sitt bästa. Hen menar även att man skulle 

kunna minska på antalet inskickade bilder och att man istället bara skickar in femton 

genomtänkta och välgjorda bilder.  

[..]Först gick vi då igenom lite information hur man skulle tänka och vad man skulle göra, och 

hur kameran är uppbyggd. Så att man i alla fall visste lite mer om kameran. /…/ Bara för att 

många av oss brukar ta kort på fritiden behöver inte det betyda att vi kan allt och att man inte 

behöver mer tid. /…/ Om man nu ska ha med alla grejer som läraren skrivit upp så behövs det 

lite mer förberedelser, lite mer tid än en vecka och lite mer exempel. Jag tror att bildlektionerna 

kan bli lite bättre om man försöker, inte fånga upp men att man försöker få mer 

uppmärksamhet. Att man har mer tid till en uppgift och att man kan förklara hur man tänkt och 

att man får den riktig. (Elev) 

Då elevens intresse för data, spel och film är stort såg hen fram emot att göra film på 

bildundervisningen. Eleven förklarar att det inte gick så bra som hen tänkt. Hen menar 

att de inte fick tydliga instruktioner hur om de skulle göra och därför blev inte 

slutfilmen riktigt så som gruppen ville. Eleven berättar även att det var många grupper 
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som inte blev klara och förklarar att hens egen grupp blev klar då de visste hur datorn 

och programmet fungerar eftersom att de använder det ganska mycket på sin fritid. Hen 

menar att om de fått mer tid och bättre instruktioner om hur man använder 

redigeringsprogrammet så hade alla grupper blivit klara med sina filmer istället menar 

hen att grupperna fick ett halvfärdigt resultat som i sin tur skulle betygsättas. Eleven 

menar att läraren utgår från att eleverna redan kan den digitala tekniken i detta fall 

kameran och redigeringsprogrammet vilket påverkar slutresultatet då eleverna varit i 

behov av tydligare instruktioner. 

Generellt tycker eleven att ämnena i skolan allt mer präglas av digital media, många 

lärare använder datorn och surfplattan.  Det finns dock fortfarande de lärare som bara 

använder böcker i respektive ämnen där eleven har olika åsikter om böcker som 

läromedel. 

 

Jag tycker att de flesta ämnena i skolan har börjat komma in i det med och mer. Det finns några 

teoretiska ämnen där vi får använda hemsidor på nätet för att söka information. I vissa 

skrivuppgifter får vi också ha internet som hjälpmedel, men det är fortfarande vissa ämnen som 

inte alls har det. (Elev) 

 

Att använda digitala medier i alla ämnen i skolan behövs inte enligt eleven. Hen menar 

att det finns de ämnen där man har ett starkt intresse och böckerna är tillräckliga, även 

lärarna får beröm i dessa ämnen då eleven anser att läraren fångar hens intresse. Men 

eleven menar även att det finns de ämnen som är i behov av digitala medier för att det 

skall kunna bli en givande lärsituation, intresset räcker inte hela vägen. 

 

3. Tolkning av resultat 

 

3.1 Traditionell dominans i lärarens resonemang 

Bildläraren betonar att all undervisningen utgår från kunskapsmålen för samtliga 

årskurser och samtliga moment där hen menar att det oftast börjar med ”klassisk” 

katederundervisning vilket jag tolkar som det traditionella i skolpraktiken som Marner 

och Örtegren (2014,152) menar har gjorts över en längre tid. Det sociokulturella 

perspektivet integreras och blir en del av bildundervisningen då redskap som är en del 

av kommunikationen och det kulturella samspelet tas in och integreras i undervisningen. 

Den tolkning som framkommer utifrån resultat och analys är att lärarens resonemang 

kring digitala medier ibland är otydlig. Bildläraren talar om vikten av att undervisningen 
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är varierande och menar att hen arbetar kontinuerligt med den varierande 

undervisningen där hen även fokuserar på digitala medier. Samtidigt menar bildläraren 

att de verktyg som hen främst främjar och fokuserar på i sin bildundervisning är pennan 

och penseln. Främjandet av pennan och penseln utifrån bildlären tolkar jag utifrån 

Bernsteins (1990) begrepp det heliga. Verktygen som pennan och penseln tolkar jag 

som det traditionella verktyget utifrån bildlärarens perspektiv. De centrala bildverktygen 

som funnits där sedan urtid, det centrala som man inte tar bort och som man 

återkommer till hela tiden. Pennan och penseln är de verktyg som enligt Marner och 

Örtegren (2014,156) alltid förknippats med bildämnet. Samtidigt tolkar jag även 

bildlärarens tankar och funderingar kring den varierande bildundervisningen i ljuset av 

Bernsteins (1990) andra begrepp det profana i ämnesparadigmen. Redskap som digitala 

medier inom det sociokulturella perspektivet är central för att en utveckling och ett 

lärande skall ske kunna ske och denna tolkning och synsätt framkommer genom 

lärarens avsikt och intentioner av att integrera digitala medier i bildundervisningen allt 

mer. Tolkningen av att digitala medier uppfattas som det profana enligt bildläraren 

framkommer då digitala medier i bildundervisningen uppfattas som något som läraren 

tar in efter undervisningens behov. Skåreus (2007,18) talar om datorn som ett verktyg 

som kan hjälpa bilden att nå en ny nivå då den digitala tekniken förändrar bilden på ett 

sätt pennan och saxen inte kan vilket kan vara ett sätt för bildläraren att variera 

bildundervisningen.  Det förekommer även andra medierade verktyg så som kameran 

och datorn till fotoredigering och även det är en utmärkt komponent till det 

sociokulturella perspektivet då människor inom alla kulturer kommunicerar genom 

användningen av digitala medier. Bildämnet har kommit att utvecklas allt mer vilket 

visas främst i införandet av Lgr80 då ämnet övergick från det traditionella, pennan och 

penseln, till ett bredare bildbegrepp. Fortsättningsvis skulle ett bredare bildbegrepp 

kunna innebära digitala medier som är en del av den visuella kulturen vilket enligt 

bildläraren inte används så mycket i den bildpedagogiska praktiken.  

 

3.1.1 Motsägelsefullhet i lärarens resonemang 

 

Redan från årskurs 6 börjar olika digitala medier användas i bildundervisningen vilket 

åskådliggör ämnets bredd där digitala medier kan integreras i det allt mer vidgade bild 

begreppet. Marner och Örtegren (2014,159) betonar inkluderingen av digitala medier i 

bildpraktiken och dess olika moment vilket kan innebära att det pågår en förändring för 
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bildämnet. Genom att digitala medier integreras allt mer i bildundervisningen tolkar jag 

det som att det kan komma att påverka det som anses vara traditionellt och heligt för 

läraren, nämligen pennan och penseln. Därmed tolkar jag det som att Bernsteins (1990) 

myntade begrepp det profana i ämnesparadigm är härmed det digitala som tas in efter 

ämnet och elevernas behov. Samtidigt tolkar jag det som att det profana i bildämnet 

heliggörs allt eftersom att användningen och behovet av digitala medier ökar.  

 

Utrymmet för att arbeta med digitala medier blir allt mer vidgad och inte lika begränsad 

vilket man kunnat få uppfattningen av med tanke på att läraren drar slutsatsen att 

digitala medier inte används mycket i hens undervisning. Tolkningen kan därför 

kopplas till Säljö (2015,30) då han framför att genom utvecklingen av den visuella 

kulturen ökar även användandet av digitala verktyg hos människan detta kan därför 

återspeglas i bildundervisningen. Den generella slutsatsen enligt bildläraren är att 

digitala medier inte används mycket i bilundervisningen tolkar jag som en 

motsägelsefullhet då beskrivandet av undervisningen talar om digitala medier som en 

integrerad del i bildämnet. Samtidig tolkar jag det som att det kan förekomma en annan 

bakomliggande faktor till uttalandet vilket är att det omedvetet sker ett motstånd från 

lärarens sida gentemot digitala medier i bildundervisningen. Marner och Örtegren 

(2014,167) betonar att det kan ske ett motstånd till digitala medier från lärare och elever 

då det förekommer en rädsla för att digitala medier blir allt vanligare och präglar 

undervisningen i allt större utsträckning.  

 

Digitala medier marginaliseras allt mer i årskurs 8 och bildpraktiken går från att ha 

arbetat med digitala medier från årskurs 6, till att inte arbeta med det alls i årskurs 8. 

Med färglära och perspektiv övergår bildpraktiken till det traditionella vilket hen 

påpekar genom att säga ”..avviker från film”. Relationen mellan den traditionella 

undervisningen och den moderna kan komma att ändras då min tolkning är att tidigare 

ämnesparadigm kan komma att omdefinieras genom inkluderingen av ny teknologi. 

Skulle det av olika anledningar bli så att införandet av ny teknologi i den 

bildpedagogiska praktiken avviker och skapar konflikter så kan det komma att uteslutas 

(Marner och Örtegren 2014,159). Andersson (2012,17) menar dock att den traditionella 

undervisningen utifrån rum och plats kan skiljas då digitala medier är de verktyg som i 

allt större utsträckning används idag. Därmed är även digitala medier socialt och 

kulturellt sammankopplade med människor. Det sociokulturella perspektivet innebär 
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därmed att människan är en del av kommunikationen där utbytet av olika erfarenheter 

och lärande sker. Det kan därför genom de nya verktygen skapas nya 

undervisningsmöjligheter för rum och plats i didaktiken.  

 

3.2 Digitala teknikens dominans 

Digital teknik är implementerat i den bildpedagogiska praktiken menar eleven men 

tidigare har det inte varit så vilket jag tolkar som att den traditionella undervisningen 

genom de traditionella verktygen, som till exempel pappret och penseln främjats. 

Eleven upplevde tidigare motstånd från läraren då hen planerade alla lektionerna själv, 

vad som skulle göras och hur det skulle genomföras, därmed blev det oftast manuell 

bildundervisning. Då läraren hade planeringen klar för varje årskurs utgick hen från den 

traditionella katederundervisningen i bildämnet. Min tolkning är därför den att 

bildundervisningen tidigare präglades av den traditionella katederundervisningen och 

Bernsteins (1990) myntade begrepp det heliga i ämnesparadigmen. Då läraren använder 

samma planering som hen tidigare gjort blev variationen mellan de olika verktygen 

dessvärre mindre vilket jag tror har i sin tur påverkat undervisningens anpassning efter 

elevernas behov.  Marner och Örtegren (2014,167) menar att lärarna oftast väljer 

manuell bildundervisning då storleken på klassen och de begränsade resurserna 

begränsar även den digitala undervisningen. Eleven betonar att det blivit en mer blandad 

bildundervisning idag, de medierande verktygen används i större utsträckning än det 

tidigare gjort därigenom tror jag att intresset för ämnet hos eleverna blivit större.  Det 

sociokulturella perspektivet mellan läraren och eleven framträder i större grad då de 

medierande verktygen används och integreras i undervisningen och blir en del av det 

gemensamma lärandet. Den bildpedagogiska undervisningen där läraren endast utgår 

från det hen planerat kallar Bachtins (Marner och Örtegren 2014,153) för den 

enstämmiga lärandemiljön. Den enstämmiga lärandemiljön innebär att undervisningen 

inte präglas utifrån elevernas intressen, tankar eller åsikter vilket inte främjar den 

bildpedagogiska praktiken, tvärtom.  

 

Generellt anser eleven digitala medier som något som bör främjas i skolundervisningen 

och menar att allt fler lärare fokuserar på digitala medier i sin undervisning. Dock 

menar eleven att det fortfarande finns de lärare som inte arbetar med digitala medier i 

sin undervisning vilket jag tolkar som att det fortfarande förekommer olika 

ämnesparadigm i skolan och många har skilda åsikter om digitala medier som 
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läromedel. Det finns skilda tankar om att använda digitala medier i olika ämnen i 

skolan. Även om det tydligare inte framgår att eleven tycker att böcker tillhör det 

förflutna påpekar eleven det genom att kalla böcker för ”det gamla”. Kamera och 

mobiltelefon är inte ett främmande redskap för eleven då hen använder det dagligen i 

olika syften. Dock är min tolkning den att digital teknik utifrån ett lärarperspektiv inte 

bör tas förgivet och som måste uppmärksammas. Eleverna är i behov av tydliga 

instruktioner som bidrar till en utvecklad kunskap.  

 

För att åskådliggöra och utveckla filmmomentet kunde läraren använt sig av den 

tidigare nämnda katederundervisningen vilken under längre tid ansetts som något heligt 

för skolundervisningen (Marner och Örtegren 2014,152). På så sätt hade läraren kunnat 

ta hjälp av andra materiella redskap vilket Säljö (2015,32) menar underlättar för 

lärandeprocessen. Därigenom hade eleverna i det fallet haft nytta av olika 

demonstrationer via projektorn där läraren kunde gå igenom filmredigeringsprogrammet 

eller bara kunnat nyttja digital teknik genom Powerpoint eller Youtube. På så sätt hade 

läraren kunnat använda sig av det heliga och det profana genom att arbeta parallellt med 

ämnesparadigmen. Eftersom att läraren tog förgivet att eleverna förstod filmmomentet 

hade hen ingen genomgång vilket jag tolkar som att läraren helst inte kombinerar två 

världar eller snarare inte vet hur man skall kombinera den traditionella 

katerderundervisningen och digital teknik. Det i sin tur kopplar jag till Bachtins (Marner 

och Örtegren 2014,153) enstämmiga lärandemiljö vilket innebär att arbetsmomentet 

blev enstämmig då eleverna inte haft inflytande över det. Det hade varit att föredra att 

läraren istället frågat eleverna och diskuterat arbetsmomentet med de. Den tvåstämmiga 

lärandesituationen hade möjliggjort ett lärorikt arbetsmoment där alla elever varit klara 

med sitt filmprojekt.  
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4 Diskussion  
 

Människan lever i ett informationssamhälle där hen integreras med omvärlden genom 

olika bilder och digitala medier, men även då användningen av olika digitala medier är 

stor är begreppet diffust och svårt att definiera för många. Den första uppfattningen jag 

får från läraren i studien är att digitala medier inte används i hens bildundervisning. 

Dock ändras denna uppfattning och det framgår istället att användningen av digitala 

medier är stor snarare än tvärtom. Detta kan möjligtvis förklaras genom att begreppet 

digitala medier är brett och kan inneha många betydelser men också att det som ingår i 

den sociala och kulturella vardagen inte reflekteras. Begreppet skulle kunna uppfattas 

oklart till en början och läraren svarar därför att digitala medier inte används i 

bildundervisningen. Då läraren fått tid till att reflektera över frågan kring digitala 

medier och hen hunnit sortera sin tankar om hens undervisning framgår användningen 

av digitala medier tydligt i bildundervisningen. Det kan även innebära att användningen 

av digitala medier är så vardaglig att medvetenheten blir mindre. Det sociokulturella 

perspektivet synliggör att vi i vardagssituationer ingår i en lärandeprocess. Även läraren 

ingår i en sociokulturell situation där den inte alltid reflekterar över vilka material och 

verktyg som används.  Om läraren blir uppmärksammad på sin egen undervisning så 

skulle detta kunna innebära att läraren reflekterar över användningen av digitala medier, 

vilket Öhman- Gullberg (2008,12-13) menar är lika viktigt som det verbala och 

skriftliga språket. Eleverna lär sig inte enbart genom skrift och tal utan behöver andra 

verktyg som komplement för att kunna utvecklas och få en vidgad förståelse.  

 

Utifrån resultaten som uppkommit i undersökningen som gjorts kan en fastställa att det 

är svårt att sortera bildpraktiken efter det profana och det heliga. Det kan konstateras att 

begreppen går hand i hand med varandra. I och med att vi lever i en värld av bilder och 

digitala medier förhåller vi oss till det heliga och det profana olika då våra relationer till 

digitala medier skiljs. Problematiken med det är att det kan förekomma ett glapp mellan 

lärare och elev, elevens tankar kring digitala medier och lärarens tankar är stor vilket 

innebär att stora kontraster skapas i relationen mellan det heliga och det profana.  

 

Tolkningen av begreppen heligt och profant utifrån analys av resultat skulle kunna 

innebära konsekvenser för den bildpedagogiska praktiken. Enligt Bernsteins (1990) 

(Marner och Örtegren, 2014,159) anses digitala medier det profana då det delvis är ett 

nytt ämnesområde som skakar om det traditionella ämnesparadigmet. Genom att det 
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profana och det heliga verkar parallellt i bildpraktiken innebär det även att ämnet blir 

allt bredare med nya inslag. Även då ett vidgat bildbegrepp som utgår från visuell kultur 

finns skrivet i styrdokumenten (Skolverket 2011,20) är digitala medier inte lika 

integrerat i bildundervisningen. Vidare kan det innebära att det heliga, det fria skapandet 

utmanas genom integreringen av digitala medier vilket kan leda till att man utesluter 

antingen det ena eller det andra paradigmet. Det kan alltså leda till konflikter för 

bildpraktiken ur ett didaktiskt perspektiv då vissa inslag som till exempel digitala 

medier riskerar få motstånd och kanske även uteslutas, trots att digitala medier framgår i 

kursplanen  

 

Digitala medier är integrerade i elevens sociokulturella vardag och ju mer samhället 

utvecklas desto mer intrigerat kommer den nya teknologin att vara för människor. 

Utifrån analys av resultat innebär det att digitala medier är desto mer traditionellt och 

heligt för eleven. Trots inbäddningen av digital teknologi kan moment som 

bildbehandling som ofta används i bildpraktiken tas för givet utifrån lärarperspektivet. 

På grund av att inbäddningen av ny teknik är stor förväntas eleverna redan kunna, en 

stor del av momentet vilket kan skapa konflikter mellan lärare och elev. Förväntningen 

blir stor utan någon vidare information om tillvägagångssättet vilket i sin tur inte bidrar 

till en god lärandesituation. Hur kommer det att påverka eleverna långsiktigt? Kommer 

momentet bidra till ett utmanande, intressant och lärorikt tillfälle eller kommer den bara 

uppfattas som utmanande? Vi går därför tillbaka till Bachtins (Marner och Örtegren 

2014,153) lärandemiljö där han menar att skolkontexten bör utgå från tvåstämmig 

lärsituation. Danielsson (2011,5) menar även att en lärandemiljö bör utgå från text och 

bild då kombinationen av olika verktyg främjar lärandet. Det kan innebära att ett 

moment upplevs utmanande för eleverna dock kan man genom kombinationen av olika 

verktyg bidra till ett ökat lärande och en vidgad pedagogik. Undervisningen där text och 

bild kombineras ger även eleverna med funktionsnedsättning och språksvårigheter en 

möjlighet till utveckling. 

 

Läraren menar att hen oftast utgår från elevernas intresse vilket inte alltid behöver 

innebära att intresset hos eleverna kvarstår. Det människor finner stort intresse för 

behöver nödvändigtvis inte betyda att de kan det och att en utveckling inte är 

nödvändig. Genom att utgå från den tvåstämmiga lärandemiljön hade läraren kunnat 

prata och diskutera möjligheter och begränsningar med specifika moment. Tillsammans 
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med eleverna hade läraren kunnat komma fram till en lösning där eleverna uppfyller 

kunskapskraven, samtidigt som eleverna känner att de utvecklas i det de ”redan kan”. 

Det i sin tur kan innebära att allt går tillbaka till begreppen heligt och profant. Även om 

begreppen inte skildras på samma sätt i en skolkontext där de inte används och 

definieras så blir teorin en tydlighet i studien, utifrån ett forskningsperspektiv.   

 

Digitala medier i bildpraktiken är generellt ett ämne som skulle kunna beforskas mer. I 

och med att vi lever i en värld med bilder förhåller vi oss omedvetet till det heliga och 

det profana. Jag tolkar det som att den forskning som finns kring digitala medier i 

bildpraktiken är snarlik vilket innebär att vidare forskning kring ämnet är att föredra. 

Vidare forskning i ämnet skulle kunna innebära bedömning och betygsättning med 

avseende på digitala medier. Då det fortfarande är ett ämne där det råder många 

konflikter är utveckling att föredra. Likaså är bedömning och betygsättning av stor 

betydelse för skolkontexten. 
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6 Bilagor 
Bilaga A  

Frågor till läraren 

Hur planerar du din undervisning? Beskriv vad du tänkt göra under höstterminen på 

bildlektionen? Vilket är ditt innehåll? Vad är ditt syfte? Hur gör du/på vilket sätt? 

 

Beskriv en lektion där du gjort …..? 

 

Hur förhåller du dig till digitala medier och allt vad den innebär? Hur använder du dig av 

bilder på lektionen? Vilka bilder använder du? 

 

Vad i den bildpedagogiska praktiken tror du kan uppmärksammas eller användas för elever 

för att utveckla dess skärmkultur? 

 

Hur nyttigt tror du digitala medier är för undervisningen? 

 

Vilket gemensamt intresse tror du att du har med dina elever? Och vad gör du för att bli mer 

medveten om ditt arbete? 

 

Vad tycker du andra lärare kan göra för att bli mer medvetna?  

 

Vad får det för betydelse om man inte jobbar med bilden? 

 

Bilaga B 

Frågor till eleven 

Berätta vad du brukar gör på fritiden? 

 

Vad brukar du mest göra när du använder mobilen, datorn eller surfplattan? 

 

Vad brukar du och dina kompisar göra när ni träffas?  

 

Hur aktiv är du på sociala medier? Har du exempelvis twitter, instagram, snapchat, blogg och 

facebook? Varför/varför inte? 

 

Tycker du om bildlektionerna? Varför/varför inte? 

 

Vad tar du med dig från bildlektionen? 

 

Hur skulle du vilja att bildlektionerna såg ut? Är det något som du skulle vilja lära dig mer 

om? Varför/varför inte? 

 

 

 

 

 


