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Abstrakt 

Denna studies syfte är att undersöka hur fyra bildlärare resonerar om sin undervisning 

med digitala medier. Studien är genomförd utifrån Ulf P. Lundgrens teori om 

ramfaktorer, d.v.s. om hur olika på förhand givna ramar så som läromedel, skollagar och 

ekonomi, inverkar på bildpedagogers undervisning. Fyra kvalitativa ostrukturerade 

djupgående intervjuer med på högstadiet yrkesverksamma bildlärare har genomförts. 

För att finna teman och ge en överblick för informanternas resonemang har deras 

uttalanden kategoriserats med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet visar att 

informanterna menar att arbete med digitala medier inte är vanligt förekommande. Tre 

av fyra menar själva att de arbetar för lite med digitalt arbete. Alla skulle vilja arbeta 

mer. De beskriver däremot inte att det är deras egen kompetens som saknas. Visserligen 

har de inte fått någon fortbildning, men informanterna har tillgodogjort sig nödvändig 

kunskap på annat håll. Enligt denna studie är det hårdvaran, i form av datorer med hög 

prestanda som saknas, som krävs för att arbeta med rörlig bild och digitalt foto. Studien 

visar att alla informanterna har ett eget stort intresse för digitalt arbete. Det är istället de 

fysiska och organisatoriska ramarna som ses som största hindret för att bedriva den 

enligt kursplanen angivna undervisningen. 
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1 Inledning 

Bildämnets syfte är att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och 

verktyg samt med olika material (Skolverket, 2011). 

 

Efter att ha skrivit mitt första självständiga arbete i ämnet bild och efter egna 

observationer, under bland annat VFU, av olika skolors förutsättningar har jag börjat 

ställa mig frågan hur undervisningen skiljer sig mellan olika skolor. Skillnaderna tycks 

bero på de verksamma lärarnas olika utbildning och de olika resurser som lärarna får 

ifrån skolledningen. Det tycks finnas ett glapp mellan bildlärares utbildning och hur 

man sedan arbetar i faktisk undervisning på fältet. Den punkt i läroplanen som tycks 

skilja sig mest är möjligheterna att arbeta med vad som i kursplanen för bildämnet 

benämns som ”Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder” under 

”Bildframställning” i det centrala innehållet. 

 

Det jag närmare vill undersöka är alltså hur det ser ut i olika skolor, vad lärare har för 

utbildning inom digitalt bildarbete och vad de har för olika resurser för att kunna låta 

eleverna arbeta med detta. Har alla elever datorer och har de i sådana fall för mjukvara 

för ändamålet? Denna studie undersöker kvalitativt olika bildlärares resonemang om sin 

undervisning i digitalbildarbete Studien bygger på djupgående ostrukturerade intervjuer 

som sedan bearbetas och tematiseras med en innehållsanalys. Därefter tolkas resultatet 

med hjälp av Ulf P. Lundgrens (1999) teori om ramfaktorer, d.v.s. om hur olika på 

förhand givna ramar så som läromedel, skollagar och ekonomi, inverkar på 

bildpedagogers undervisning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur bildlärare verksamma i årskurs 7-9 resonerar om 

sin undervisning med digital bildkommunikation med avseende på de förutsättningar 

lärarna har att genomföra undervisningen. 

 

Frågeställningen rapporten avser att avhandla är: 

 

Vilka faktorer påverkar genomförandet av digitalt arbete i undervisningen enligt 

bildlärare? 
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Genom intervjuer som avser att fritt samtala om arbetet med digitalt arbete i bildämnet 

förväntas rapportens syfte och frågeställningar besvaras. 

 

1.2 Litteratur 

 

I det här avsnittet redogörs för vad som tidigare skrivits om digitala medier i skolan och 

bildlärares arbete. Först presenteras digitala medier rent allmänt i undervisningen 

och därefter tas bildlärare och bildundervisningen upp.  

 

1.2.1 Digitala medier i skolan – förekomst och förhållningssätt 

 

I Skolämnen i digital förändring En medieekologisk undersökning redigerad av Per-Olof 

Erixon (2014) undersöks digitala medier i skolans undervisning (ibid., 9). Med bland 

annat enkätundersökning ville man klargöra hur mycket tid man i de olika ämnena 

brukade digitala medier. Till exempel jämfördes svenska med bildämnet och musik: 

 

Färre elever anser att de aldrig använder digitala medier i svenskan än i bild och 

musikundervisningen, där cirka 40 procent av eleverna har svarat att de aldrig använder 

digitala medier (ibid., 42). 

 

Författaren menar att det redan sedan Lgr 80 har funnits en föreställning om att arbetet 

med digitala medier inom skolan bör ligga på lärarna i t.ex. bild och svenska, då dessa 

ämnen har till uppgift att utveckla sina elevers förmåga att uttrycka sig och 

kommunicera. Det anses vara viktigt att eleverna får ta del av de nya mediernas innehåll 

och att de själva lär sig att använda olika kulturella uttrycksmedel (ibid., 51). 

 

Vidare menar man att den nya kursplanen, Lgr 11, mycket starkare betonar de digitala 

mediernas roll än de tidigare gjort. De många nya medierna baseras på en digital teknik 

och utövar nu ett stort inflytande över det man kallar visuell kultur, både för själva 

produktionen samt för spridningen och för konsumtionen. För att ta reda på elevers, 

skolors och bildlärares syn på hur de nya digitala medierna infogas i ämnena har 

författarna undersökt hur dessa tas emot (Marner och Örtengren, 2014, 151). 
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I Marner och Örtengrens (2014) text diskuteras fyra olika sätt att hantera 

implementeringen av digitala medier i ämnet, motstånd, addering, inbäddning och 

digitala mediers dominans (153). Dessa förhållningssätt förklaras nedan. 

 

Digitalt motstånd 

Att arbetet med digitala medier möts av ett motstånd är inte ovanligt. Ramfaktorerna, de 

ekonomiska och materiella resurserna, har en viktig roll när det kommer till vilka 

förutsättningar läraren har för undervisningen. De spelar också in när det gäller 

motståndet till digitaliseringen av bildämnet. Även ämnesparadigmen är här 

betydelsefulla (ibid., 161). 

 

Digital addering 

Addering är ett annat sätt att hantera digitala medier. Detta innebär att det digitala 

arbetet i ämnet infogas som ännu ett verktyg i en annars hantverksbaserad 

bildundervisning. Det digitala arbetet adderas som en verksamhet vid sidan av den 

vanliga verksamheten. Det kan till exempel röra sig om att en given uppgift kan arbetas 

med digitalt som ett alternativ (ibid., 168). 

 

Inbäddning av digitala medier 

När nya tekniker tillkommer i ett ämne kommer även ämnet i sin helhet att påverkas, 

detta kallas inbäddning. Till en början är den nya tekniken främmande men med tiden 

blir det inte särskilt främmande längre, och tillslut helt inbäddat i ämnet. I detta fall 

integreras lärarens utbildning, arbetssätt, kursplan, ekonomi och andra ramfaktorer i den 

praktiska undervisningen (ibid., 180). 

 

Digitala mediers dominans 

Med digitala mediers dominans menas att ett rent tekniskt perspektiv blivit 

dominerande, på bekostnad av ett skapande och kommunikativt perspektiv. En 

ytterlighetsposition som denna skulle kunna innebära att framhålla digitala medier som 

bildämnets absolut viktigaste verktyg. I sådana fall skulle de digitala verktygen ta över 

och andra viktiga delar av ämnet lämnas orörda (ibid., 191).   
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1.2.2 Bildlärare och deras arbete 

 

Nedan behandlas först ett par studier om bildlärare och deras intressen kopplade 

till arbetet. Därefter presenteras forskning som även tar upp digitalt arbete i 

bildämnet. 

 

Sten Petterson och Gunnar Åséns (1989) doktorsavhandling Bildundervisningen och det 

pedagogiska rummet avhandlar olika föreställningar om ämnet bild. Författarna visar att 

mycket av ämnet lever kvar från äldre kursplaner, till och med ifrån det tidigare ämnet 

teckning. Vidare kommer Petterson och Åsen fram till att eftersom lärarna själva är de 

som ska stå för urvalet av innehållet i sin undervisning är det deras egen tolkning av 

ämnet och slutligen vad de själva är intresserade av som styr dem i deras utformning av 

lektionsplaneringen (ibid., 196). 

 

I Vetenskapsrådets forskningsöversikt Nordic visual arts education in transition (2009) 

beskrivs hur bildlärares eget intresse för konstskapande ofta är vad som ligger till grund 

för den egna ämneskonceptionen snarare än vad man lär sig under utbildningen. Det är 

dock inte givet att de som söker till bildlärarutbildningen avkrävs arbetsprover. Man 

skriver: 

 

Only Konstfack includes work samples as a requirement for being accepted into the 

programme. At other schools for education, the artistic training of students before 

entering the programme varies a lot (Lindström, 2009, 52). 

 

Trots att man vet att lärarna till stor del använder sig av kunskaper man tillägna sig 

innan utbildningen är det alltså enbart ett lärosäte som innan intagning kontrollerar 

dessa kunskaper. Man menar även att bildlärare likväl som musiklärare ser sitt yrke mer 

som ett sätt att leva än ett yrke och menar vidare att man ofta accepterar och till och 

med uppskattar att ses som ”outsiders” i skolvärlden (Lindström, 2009, 52). 

 

I Anders Marner och Hans Örtengrens (2013) samlade artiklar Kläm, Konferenstexter 

om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk tar man även upp hur lärarna upplever ett 

motstånd till det man kallar digitaliseringen. Författarna skriver att erfarenheter av dålig 

utrustning i form av både mjuk- och hårdvara uppges av deras informanter, men även att 
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stora undervisningsgrupper och dåligt arbetsklimat i själva bildsalen anges som orsaker 

till svårigheter med att implementera digitalt arbete (2013, 28). 

 

Marner och Örtengren (2013) beskriver en lärare som anser sig besitta den kompetens 

som behövs för att arbeta med digitalt bildarbete. Denna lärare har även en 

ämneskonception som understryker det kommunikativa i ämnet. Trots detta anser hon 

sig inte kunna omvandla dessa kunskaper i undervisningen. I detta fall menar Marner att 

trots lärarens ämneskonception är det ramfaktorerna som styr och blir ett motstånd. En 

annan lärare beskriver hur hen känner trycket att arbeta mer digitalt i sin undervisning 

utifrån vad som står i kursplanen, men då det till och med saknades resurser för att laga 

bildsalens skrivare omöjliggör de ekonomiska ramfaktorerna undervisningen. Dessa 

fall, menar Marner, visar att ekonomiska eller andra förutsättningar kan vara 

motståndsfaktorer som är viktigare än bildlärarens didaktiska överväganden (2013, 38). 

 

Andra fall som beskrivs handlar om att digitala medier inte har någon självklar plats i 

undervisningen. Författarna skriver: 

 

Digitala medier förekommer som undantag, endast i vissa situationer, snarare än att 

vara stadigt närvarande. De kan användas t.ex. när elever söker information via nätet 

eller när läraren presenterar ett ämnesområde, men det sker inte på regelbunden basis 

(2013, 39). 

 

Författarna menar dock slutligen att trots att de i sin studie kan observera ett motstånd 

mot implementering av digitalt arbete i bildämnet kan de ändå notera att förändringar 

äger rum under tiden för deras observationer. De menar att de hör talas om nya 

förändringar varje gång de är i kontakt med sina informanter (2013, 44).  

 

I avhandlingen Klicka där En studie om bildundervisning med datorer av Catrine Björk 

(2014) studerar författaren hur arbetet med datorer i bildämnet genomförs samt hur det 

kan kopplas till ämnets kunskapsinnehåll (ibid., 19). Hon menar att lärare generellt har 

kunskapsbrister när det gäller IT. Hon skriver: 
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Nya krav ställs på lärare och på kommunikationsförmåga. En av tre nordiska lärare, 

detta gäller lärare i allmänhet, anser att de har för lite kunskap för att använda IT i 

undervisningen mer (ibid., 36). 

 

Björk (2014) menar att forskningen om implementeringen av digitalt arbete i skolan har 

visat att det i huvudsak finns tre problematiska områden som dock är förutsättningar för 

lyckad undervisning. Problemen gäller brist på datorer, att läraren saknar nödvändig 

kompetens samt brist på innehåll och material till undervisningen (ibid., 195). 

Vidare skriver hon: 

 

Emellertid är den stora utmaningen oavsett hur ramfaktorerna ser ut att förhålla sig till 

datorernas möjligheter och begränsningar i undervisningen. Lärare har att ta ställning 

till på vilket sätt datorn ska implementeras och hur undervisningen då kan arrangeras 

på bästa sätt (Björk, 2014, 195). 

 

Anna Jonsson Widén (2016) skriver i sin doktorsavhandling Bildundervisning i möte 

med samtidskonsten, om hur det traditionellt och historiskt sett varit en intressant fråga 

att se på kopplingen mellan det professionella bildläraryrket och det egna 

konstskapandet, hon menar att: 

 

Det är inget ovanligt att lärare inom estetiska ämnen har ett eget genuint intresse för 

skapande. Den ämnesspecifika kunskapen hämtas in före lärarutbildningen, och har en 

grund beprövad i erfarenhet i eget konstnärligt utövande (Jonsson Widén, 2016, 28). 

 

Vidare beskriver hon hur olika bildlärare har problem med resurser för utförandet av sitt 

arbete. I en av intervjuerna i avhandlingen beskriver en lärare hur hon på eget initiativ 

måste hitta på lösningar, något som ofta tar tid utanför hennes ordinarie arbetstid. 

Eleverna får sedan kombinera det digitala arbetet med handarbete. Hon har inte någon 

tillgång till digitalkameror på arbetsplatsen utan får använda privata resurser, vilket tar 

tid utöver den ordinarie arbetstiden men det är något hon trots detta väljer. (ibid., 2016, 

159). 

 

I Skolverkets Bild i grundskolan En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9 från 

2015 undersöks hur lärare arbetar med digitala medier i bildämnet. Via bland annat 

enkäter har lärare och elever fått svara på hur man upplever förekomsten av punkterna i 
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bildämnets kursplans centrala innehåll i undervisningen. När det gäller digital bild är 

lärare och elever överens om att det är ett innehåll som ofta saknas i undervisningen. 

Skolverket skriver: 

Lärarna i årskurs 9 anger generellt att de tar upp de olika innehållen mer än vad 

eleverna anger. Men elevernas svar att digital bild inte är vanligt bekräftas av lärarna 

(ibid., 71). 

 

Vidare beskrivs att bildlärare ofta inte ingår i en ämnesgrupp och hur dessa ensamma 

lärare då saknat ett kollegialt utbyte av information vilket därmed gör det svårare att få 

en mer sammanstämmande ämneskonception (2015, 92) Dessutom visar utvärderingen 

att bildämnet är ifrågasatt i dagens skola och att det digitala arbetet en nödvändighet för 

ämnets berättigande i skolan. Det är trots detta svårt för många bildlärare att fullfölja 

och lägga tillräckligt mycket tid på denna del av ämnet. Vanligen saknas fortbildning 

för de som inte av eget intresse besitter de kunskaper som behövs för att genomföra den 

digitala undervisningen. Vidare saknar många skolor de nödvändiga resurserna i form 

av datorer, dessutom med hög prestanda nog att arbeta i de ofta tunga film- och 

bildbehandlings program (ibid., 7). Det är alltså upp till bildläraren själv att fortbilda sig 

inom de digitala delarna av ämnet på sin egen fritid för att komma ikapp den kursplan 

som råder. Det har även visat sig att det främst är lärarens eget intresse som är 

avgörande ifall detta sker eller inte. En lärare med stort egen intresse för digitala 

verktyg som på eller utanför bildlärarutbildningen tillgodogjort sig kunskaper i 

digitalskapande har då enbart frågan om resurser i form av datorer till eleverna att 

förhålla sig till. Medan en lärare som varken har resurser eller kunskap tvingas lägga 

minsta möjliga vikt vid denna del av kursplanen (ibid., 195). 

 

Både Skolverkets utvärdering och Pettersson och Åséns avhandling menar att 

skolledningen och rektorer kan ses som hinder för att bedriva en undervisning som 

ämnets kursplan föreskriver. Det är det stora antalet elever i klasserna tillsammans med 

den korta tiden för ämnet som gör att bildlärarna känner att de inte har tid till alla elever, 

något man menar skulle kunna åtminstone förbättras genom att dela in eleverna i 

halvklass. (Pettersson och Åsén, 1989, 189). Efter dessa förutsättningar menar man även 

att hur bildlärare lägger upp undervisningen mycket styrs av lärarens eget intresse för 

ämnet eller avsaknaden för detta (ibid., 192).  
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Gällande litteraturen och dess tillförlitlighet kan kritik riktas mot valet att här ta upp 

Sten Petterson och Gunnar Åséns doktorsavhandling Bildundervisningen och det 

pedagogiska rummet (1989) då de avhandlar bildämnet utifrån kursplaner som inte 

längre är styrande. Skolverkets utvärdering av bildämnet (2015) bekräftar trots att andra 

styrdokument gäller nu många av de problem som Petterssons och Åséns avhandling tar 

upp.  Marner (2006) hävdar även att ämneskonceptioner från tidigare kursplaner lever 

kvar, detta menar jag ger äldre avhandlingar relevans då den kursplan de behandlar, 

möjligen i praktiken fortfarande kommer till uttryck. 

 

 

 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

 

Denna studie har ramfaktorteorin som utgångspunkt. I Det ska ni veta! : en introduktion 

till läroplansteori beskriver Linde att teorin: 

 

… behandlar vad som är möjligt och inte möjligt att göra i undervisning med hänsyn till 

rådande begränsningar, hur de begränsande ramarna formar undervisningsprocessen och 

hur den påverkar resultatet (Linde, 2012, 59).  

 

Även i Ulf P Lundgrens Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering (1999) 

beskrivs teorin: 

 

Ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för en process. Ramarna 

ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan (ibid., 6). 

 

Ramfaktorteorin innebär alltså enligt både Linde och Lundgren att fokus ligger på 

relationerna mellan resultaten, undervisningsförloppen och de möjligen begränsande 

yttre faktorer. (Linde 2012, 18, Lundgren, 1999, 6) Olika faktorer som kan begränsa 

undervisning kan vara tiden, elevantalet, utrustningen med mera. Även skiljande ramar 

som betygsättning/bedömning inom regelverk så som kursplan framtagna av statliga 

instanser är med och påverkar undervisningen som läraren formger. Politiskt fattas 

Kommentar [Ä1]: Hela det här stycket 

är flyttat för att passa under rätt rubrik 
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dessutom en del beslut som inte direkt hänga ihop med kursplanen men som ändå kan 

ha ett mycket stort inflytande på lärarens val när det kommer till ämnesinnehåll.  

 

Lundgren (1979) har vidareutvecklat teorin om ramfaktorer där han särskiljer tre olika 

sorters faktorer som verkar begränsande och därmed kommer att forma undervisningen i 

ett ämne. Dessa är:  

 

1. De fysiska ramarna så som läromedel, salar med mera.  

2. De konstitutionella ramarna som skollag etc.  

3. De organisatoriska ramarna så som tidfördelning och klasstorlek etc. (233) 

 

Linde sammanfattar teorin kort: 

 

Ramfaktor teorin utgår ifrån en mycket enkel tankefigur som säger att: Om inte 

förutsättningen f är för handen kan inte handlingen h utföras och således finns det alltid ett 

begränsat fri rum för möjliga handlingar. Ramfaktorteorin kan således se ut som om den 

vore trivial men det är den inte (2012, 59). 

 

 

1.4 Metod 

 

För att på bästa vis synliggöra hur bildlärare resonerar om sitt arbete med digitala 

medier är en kvalitativ undersökning med ostrukturerade djupgående intervjuer metoden 

jag valt att arbeta med. Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjuns mening är att försöka förstå världen utifrån informantens 

synvinkel, metoden är tänkt att förklara hur deras erfarenheter styr den värld de är 

yrkesverksamma i (2009, 17). Denna beskrivning går väl ihop med denna studies syfte. 

 

Intervjuerna var ostrukturerade på så vis att inga på förhand givna frågor följdes (Bell 

och Waters, 2016, 194). Dock genomfördes intervjuerna så att några fastställda 

frågeområden berördes. Ostrukturerade intervjuer menar jag ger en djupare bild av 

informanternas åsikter och tankar än strukturerade intervjuer med förberedda frågor. 

Ostrukturerad intervju valdes för att jag inte skulle värdera eller tolka innehållet och 
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därmed möjligen styra informanterna ifrån sådant som de anser är viktigt. Inte heller 

hade en enkätundersökning givit informanterna utrymme att själva styra över svaren. I 

studien har jag intervjuat fyra bildlärare som alla arbetar i årskurs sju till nio pga. att 

bildundervisningen där är ett obligatoriskt ämne och där av har flest verksamma 

bildlärare och vidare störst möjlighet för olikheter i undervisning. 

 

För att tiden skall räcka till att på djupet kunna samtala kring och analysera bildlärarens 

resonemang var jag tvungna att avgränsa mig till endast fyra informanter. Studien avser 

att redovisa hur de fyra bildpedagoger resonerar om sin undervisning med digitala 

medier i bildundervisningen, samt på vilka premisser de genomför sin undervisning. I 

intervjuerna får respondenterna samtala fritt utifrån några på förhand givna 

frågeområden. 

 

1.4.1 Tillvägagångssätt  

 

Kontakt med informanterna togs via e-post. De erbjöds att fritt välja tid och plats för 

intervju. Intervjuerna varade i ca 30 minuter, de spelades alla in med ljudupptagning via 

mobiltelefon samtidigt som det fördes anteckningar. För att intervjuerna, trots att det till 

stor grad rör sig om fritt samtalande kring digitala medier, ändå på något sätt skall 

kunna analyseras, har jag under tiden för intervjuerna bockat av några på förhand givna 

frågeområden för att säkerställa att alla punkter jag vill undersöka berörs (Bell och 

Waters, 2016, 160). Bell skriver att det är av stor betydelse att lämna en viss frihet för 

informanten att själv tala om det som för hen är viktigt, och menar att det i viss mån ger 

en garanti att alla teman och ämnesområden som informanten själv anser är viktiga 

kommer med i intervju (ibid., 162).  

 

Detta tillvägagångssätt valdes eftersom det är denna studies avsikt att undersöka vad 

just dessa bildlärare uppfattar är viktigt och hur de själv resonerar kring arbetet.  

 

1.4.2 Analysmetod 

Intervjuerna bearbetas genom innehållsanalys där de transkriberade intervjuerna 

noggrant studeras för att finna likheter och skillnader i uttalanden som först delas in i 

kategorier och efter vidare bearbetning sammanförts till teman efter studiens 
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frågeställning. Bästa sättet att göra en innehållsanalys är att börja med en 

forskningsfråga för att senare välja en strategi för hur man väljer eller kodar sitt urval 

(Bell och Walters, 2016, 145). Efter detta analyseras kategorierna ytterligare för att 

finna teman som fungerar som underrubriker. Innehållsanalys kan gå ut på en kodning i 

stunden då kategorierna formuleras under tiden man går igenom olika källor (ibid, 146). 

Informanternas resonemang som berör likartade ämnen eller som faller inom liknande 

tema har sammanförts för att ge en lättare överblick och en djupare förståelse för 

informanternas tankar och resonemang.  

 

1.4.3 Etiska överväganden  

 

I studien har jag hållit mig till de fyra grundläggande etiska regler för forskning som 

Vetenskapsrådet föreskriver. Dessa är: konfidentilitets-, informations-, samtyckes- och 

nyttjandekravet (2002, 6). Konfidentialitetskravet innebär att informanternas identitet 

inte ska röjas. Informanterna kommer att ha dold identitet i studien genom fiktiva namn. 

Då en del kritiska uttalande mot skolledning och rektorer framkommit är det viktigt att 

låta deras identitet vara dold. Inte heller kommer känslig information om enskilda elever 

eller andra personer som framkommit under intervjun att ta plats i studien. Kravet på 

information och samtycke hör ihop. Därför har respondenten i god tid innan 

intervjuerna genomförs fått reda på vilka ämnen och frågeställningar som kommer att 

beröras, att de när hon vill kan avbryta sin medverkan i studien och att de om de så 

önskar kan granska de delar av rapporten de medverkat i innan den lämnas vidare till 

handledare och vidare publikation. Bell (2016) menar att en informant inte skall ställa 

upp på något som denne inte har haft möjlighet att tänka igenom.  Nyttjandekravet 

innebär att uppgifter som insamlats om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål och kommer således att inte säljas eller ges bort för andra ändamål. 

 

1.4.4 Källa och källkritik 

 

Den empiriska källan för denna studie är de intervjuer gjorda med fyra bildlärare i 

högstadiet som genomförts och senare analyserats. Detta begränsade urval kan inte ses 

som representativt för bildlärare i stort. Informanternas uttalande bör ses som gällande 
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för tidpunkten för intervjuerna då deras humör och sinnesstämning kan ha påverkat 

utfallet.  

 

1.4.5 Urval 

 

Lärarna är alla högskoleutbildade för grundskolans senare år. Två av dem är kvinnor 

och två är män. De tog sin examen mellan 1990-talets mitt och 2010-talets mitt, de är 

mellan 30 och 50 år gamla och har undervisat i mellan 4 och 20 år. Tre av dem är 

utbildade i mer än ett undervisningsämne men bara två av dem undervisar i mer än bild. 

Två av dem arbetar i mindre skolor på landsbygden och de två andra i medelstora skolor 

i stadsmiljö. 

 

1.5 Uppsatsens disposition  

Här redovisas rapportens upplägg, i vilken ordning kapitlen kommer samt vad de i korta 

drag avhandlar. Nedan följer först kapitel två som redogör för studiens resultat. Empirin 

presenteras och delas in i underrubriker/teman efter en innehållsanalys. Efteråt i kapitel 

tre kommer tolkning av analysen genom ramfaktorteorin. I kapitel fyra diskuteras 

resultatet utifrån den tidigare forskningen. 

 

 

2 Resultat och analys 

Två av intervjuerna genomfördes mellan två lektioner i respondenternas bildsalar, en 

precis efter en studiedag och ytterligare en strax efter avslutad arbetsdag. I rapporten har 

intervjuerna efter en innehållsanalys, där de transkriberade intervjuerna noggrant lästs 

igenom för att finna likheter, delats in teman som nedan presenteras i underrubriker.  

 

2.1 Utbildning 

De fyra lärarna är utbildade bildlärare för grundskolans senare år. De figurerar här i 

texten med fiktiva namn.  

 



Jonatan Wiegert 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Marianne tog examen under 90-talet och menar att man då inte alls använde sig av 

någon digital teknik. I de moment där man nu arbetar digitalt fick man istället jobba 

analogt, något hon beskriver som mycket svårt. Birgitta utbildade sig först bara för 

grundskolans tidigare år och har inte förrän för några år sedan läst till de sista 15 

högskolepoängen. Även hon menar att det inte arbetades särskilt mycket med digitala 

tekniker under utbildningen. 

 

För några år sedan läste jag de sista 15 poängen för årskurs nio, vid … universitet och på 

den utbildningen var det ju inget digitalt, mer samtidskonst var fokus (Birgitta). 

 

Philip och Martin vittnar dock båda om att det för dem var möjligt att inom 

bildlärarutbildningen välja till kurser där man fick lära sig att arbeta med bland annat 

digital fotoredigering. Digital filmredigering ingick däremot i den ordinarie 

undervisningen. De båda hade även tidigare gått gymnasiala utbildningar där kurser i 

bland annat fotoredigeringsprogrammet Photoshop ingick. 

 

Någon fortbildning i ämnet har ingen av de intervjuade lärarna fått. Istället beskriver 

Marianne hur hon av eget intresse sökt upp internetbaserade kurser och provat sig fram 

själv för att hon tycker att det är så roligt. Även Birgitta berättar om hur hon för några år 

sedan på sin fritid arbetade i just Photoshop för att lära sig mer men även som ett eget 

personligt intresse. Alla fyra informanter utrycker att de besitter den nödvändiga 

kompetensen för att undervisa i digitalt arbete även om de tagit till sig kunskaperna om 

till exempel programvaran på olika sätt. 

 

2.2 Elevernas kompetens 

Alla informanter utom Marianne menar att det hänger just på enkelheten, det måste vara 

enkelt för eleverna att arbeta med uppgifterna annars faller undervisningen.  

 

Det finns dock ett glapp i elevernas datorkompetens. Martin, Philip och Birgitta berättar 

alla om hur eleverna ofta kan ha problem med väldigt basala datorfunktioner, till 

exempel att spara filer eller att överföra filer från mobiltelefonen till datorn. Både 

Martin och Philip beskriver hur de själva hade datorkunskap i skolan i högstadiet men 

att detta är något som tagits bort. Numera anses det självklart att eleverna har 
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kunskapen, vilket dock inte är fallet. Undervisar man i digitalt bildskapande blir det lätt 

att man i första hand måste undervisa eleverna i hur man använder datorn rent generellt. 

 

2.3 Externa resurser 

Alla berättar om hur de i undervisningen på ett eller annat sätt fått hjälp av externa 

resurser. Martin menar till och med att det är tack vare sådant som skapande skola och 

AV-media projekt som undervisningen alls har kunnat bedrivas. Något som han menar 

rektorn även gärna hänvisat till, men att detta gör undervisningen mellan olika årskurser 

väldigt ojämn. Även Birgitta vittnar om att det är externa projekt som fått hennes 

undervisning att gå runt. Philip menar till och med att den största delen av 

filmredigeringen på skolan sköts i andra ämnen så som svenska och idrott och han mest 

är med och hjälper till vid enstaka tillfällen och föreläser om bildutsnitt och 

kamerateknik. Det är enbart Marianne som säger att även om hon gärna ser att hennes 

klasser är med i olika typer av projekt med externa resurser så klarar hon 

undervisningen på egen hand. 

 

2.4 Datorer och andra materiella resurser 

Martin berättar att man på hans skola inte förrän detta år haft tillgång till fungerande 

datorer eller annan hårdvara som kan fungera i bildundervisningen. Han har istället fått 

använda sin egen dator och enbart visa eleverna hur de skulle kunna arbeta med digitala 

medier rent hypotetiskt, men menar att det kommer bli ändring på det nu när alla elever 

fått varsin dator. 

 

… nu är de som en skänk från ovan att eleverna har egna datormaskiner som funkar till 

bildredigering (Martin). 

 

Martin säger att de nu äntligen kan börja arbeta med ämnet på riktigt. Philips elever har 

under alla hans verksamma år haft egna datorer, så kallade chromebooks av precis 

samma typ som Martins elever, Philip menar dock att dessa datorer är så dåligt lämpade 

för uppgiften att han hellre låter bli. Tillsammans med de stora elevgrupperna blir det 

omöjligt att bedriva bra undervisning eftersom eleverna behöver en hel del hjälp, vilket 

tar mycket av lektionstiden. 
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… de gånger jag kört i hel klass med datorer har det gått 20 min till att hjälpa alla logga in, 

nästa är att hitta sina grejer, det blir i bästa fall 20 minuter att redigera bilder (Philip). 

 

På skolan finns även en halvklassuppsättning med Ipads, något som Philip menar i 

framtiden kan vara lösningen för att få hans elever att arbeta mer digitalt. Han är dock 

själv inte så hemma på dessa och eftersom att det inte finns så att det räcker till alla i en 

hel klass har han åtminstone för tillfället valt bort även dessa. 

 

Även Birgittas elever har för några år sedan fått chromebook datorer som hon menar 

eleverna kan använda när de arbetar digitalt i bilden. Datorerna fungerar dock inte när 

de skall arbeta med rörliga bilder. Hon beskriver det som sin akilleshäl. Annars försöker 

hon att få med ett par uppgifter med digitalt bildarbete i varje årskurs något som går att 

göra med resurserna hon nu har. 

 

Marianne är den enda av informanterna vars elever både har egna datorer, även dessa 

chromebooks, och Ipads samt även en digital systemkamera. Ipadsen berättar hon har 

blivit över då de köptes in några år tidigare som hjälpmedel till de många flyktingar som 

började på skolan. Nu är det bara Ipadsen som är kvar. De gör det väldigt enkelt att 

arbeta med både rörlig bild och fotoredigering, något som Marianne är väldigt glad för. 

 

2.5 Tid  

Martin beskriver hur han generellt sett inte ens lägger en tiondel av lektionstiden till 

digitalt arbete, men lägger till att det kan vara stora skillnader från år till år, beroende på 

de tidigare nämnda externa resurserna. Ett år kan skolan fått pengar till flera olika 

projekt med externa aktörer vilket resulterar i att det blir väldigt mycket tid medan man 

andra år inte har något. 

 

Inte heller Philip anser sig lägga särskilt mycket tid på detta, 2 – 3 lektioner per årskurs 

max. Han är inte nöjd med att digitalt arbete får så lite tid. Han säger: 

 

Nej det är en brist, den stora svagheten. 

 



Jonatan Wiegert 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Både Birgitta och Marianne menar att de nog arbetar ungefär 30 % med digitala 

verktyg. Men gemensamt för alla är att de skulle vilja jobba mer. För Birgitta är det 

arbetet med den rörliga bilden som är svårast att få till, även Martin beskriver hur det är 

svårt att hinna med medan Philip helt låtit överlåta detta till de andra ämnena som han 

menar ändå arbetar digitalt med film. Det är enbart Marianne som inte ser några hinder 

för att arbeta digitalt med film och berättar istället om hur hon om hon hade mer tid i 

ämnet skulle vilja arbeta mer med ljud. 

 

3 Tolkning av resultat 

I detta kapitel tolkas det analyserade resultatet med hjälp av ramfaktorteorin. Lundgren 

beskriver hur teorin bygger på tankegången att olika ramar ger utrymme för en process. 

Vidare menar han att ramarna ger eller ger inte möjligheter, de kommer därför att här 

delas in i ramar som begränsningar eller ger möjligheter. 

 

3.1 Begränsningar 

 

3.1.1 Utbildning som begränsning 

 

Att inte ha fått med sig det digitala arbetet under bildlärarutbildningen är en faktor som 

kan betraktas som en begränsning. Marianne tog examen under 90-talet och menar att 

man då inte alls använde sig av någon digital teknik. I de moment där man nu arbetar 

digitalt fick man istället jobba analogt, något hon beskriver som mycket svårt. Birgitta 

utbildade sig först bara för grundskolans tidigare år och har inte förrän för några år 

sedan läst till de sista 15 högskolepoängen. Även hon menar att det inte arbetades 

särskilt mycket med digitala tekniker under utbildningen. 

 

3.1.2 Elevernas kompetens som begränsning 

 

Martin, Philip och Birgitta vittnar om hur det är vanligt att eleverna har problem med 

basala datorfunktioner, det kan röra sig om att spara filer eller att överföra filer från en 

annan enhet till datorn. Martin och Philip beskriver hur de själva. I högstadiet hade 

datorkunskap som på schemat men att detta är något som tagits bort. Det anses numera 
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vara självklart att eleverna har kunskapen. Detta är dock inte är fallet. Om man 

undervisar i digitalt bildskapande blir det lätt att man i första hand tvingas undervisa i 

hur man använder en dator generellt. 

 

 

 

3.1.3 Externa resurser som begränsning 

 

Martin som är den informant som har haft störst svårigheter med att bedriva sin 

undervisning beskriver även hur rektor på skolan gärna hänvisat till externa resurser så 

som AV-media och på så sätt inte har behövt ge ekonomiska resurser för att köpa in 

hårdvara till skolan. 

 

3.1.4 Datorer och andra materiella resurser som begränsning 

 

Philip, Martin och Birgitta vittnar alla om hur deras egna interna resurser begränsar dem 

i deras arbete, även om samma resurser av olika lärare ses som bristfälliga. Martin vars 

skola nyss införskaffat chromebooks till alla elever ser detta som räddningen för hans 

undervisning medan Philip som har just de samma menar att dessa är så pass dåliga för 

ändamålet att det knappas är värt att pröva. 

 

3.1.5 Tid som begränsning 

 

Tiden menar flera av informanterna tillsammans med de interna resurserna utgör en 

begränsning för undervisningen då de interna resurserna är undermåliga kräver arbete 

med dessa mycket tid, tid som lärarna inte har och som de menar behövs inom andra 

delar av ämnet. 

 

3.2 Möjligheter 
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3.2.1 Utbildning som möjlighet 

Martin och Philip berättar hur arbete med digitala arbetssätt ingått i deras 

bildlärarutbildning, men att de båda även på andra sätt tillägnat sig kunskaper om just 

detta. De har båda studerat på gymnasieprogram där digital bildredigering och digital 

rörlig bild ingått, och de har båda haft chansen att välja till extra kurser under vid 

högskole utbildning som de menar har hjälp dem i deras undervisning. 

 

Alla informanterna menar att de besitter nödvändig kompentens för att undervisa i 

digitalt arbete. Två av dem menar att det själva rent privat och utöver den ordinarie 

arbetstiden tillgodo sätt sig kunskapen till stor del för att de själva menar att det är 

roligt. 

 

3.2.2 Elevernas kompetens som möjlighet 

Ingen av informanterna beskriver hur elevernas kompentens ses som en möjlighet, även 

om Birgitta nämner att det finns de elever som har kompetens att arbeta digitalt 

använder de ofta andra program och har andra datorer hemma som inte är kompatibla 

med hennes undervisning, även Martin ger uttryck för att det finns viss kompetens att 

arbeta digitalt hos eleverna men att detta är mycket sällsynt. 

 

3.2.3 Externa resurser som möjlighet 

Alla informanterna beskriver hur externa resurser gett dem möjlighet att antingen 

bedriva undervisningen överhuvudtaget eller hur den har givit dem extra resurser för att 

på ett enklare sätt bedriva undervisningen. Det kan här röra sig om hur läraren fått gå en 

kort en dagars kurs i hur man kommer att arbeta med ett projekt med AV-media, hur 

man lånat in hårdvara för att enklare kunna arbeta med film eller hur man arbetat mer 

ämnes överskidande när sådana projekt varit igång på skolan. 

 

3.2.4 Datorer och andra materiella resurser som möjlighet 

Marianne och Martin är de informanter som beskriver hur deras resurser hjälper eller 

kommer att hjälpa dem bedriva undervisningen i med digitalt arbete. När Birgitta 

beskriver hur undervisningen faller om inte enkelheten i att arbeta med hårdvaran är det 

precis detta hon talar om. Marianne upplever att hon pga. att hon har tillgång till Ipads 
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har det mycket lätt att arbeta digitalt, på samma sätt som Martin upplever att han nu när 

eleverna fått varsin dator äntligen kan börja arbeta med dessa delar av bildämnet. 

 

 

 

 

3.2.5 Tid som möjlighet 

 

Tiden som möjlighet är inget som någon av informanterna ger uttryck för. 

 

3.3 Ramfaktorteorins tre delar 

Nedan ska jag nu tolka resultatet utifrån de tre delarna som Lundgren (1989) talar om i 

sin ramfaktorteori. 

 

3.3.1 De fysiska ramarna så som läromedel, salar med mera. 

  

Ingen av informanterna talar om hur deras klassrum på något sätt skulle vara 

begränsande i undervisningen med digitala medier, däremot är det hårdvaran, elevernas 

datorer och kvaliteten på dessa och tillgången till Ipads som skulle underlätta deras 

undervisning som en ram de alla nämner att de på ett eller annat sätt måste förhålla sig 

till. 

  

3.3.2 De konstitutionella ramarna som skollag etc.  

 

Det är dessa ramar som överhuvudtaget gör att informanterna är förpliktigade att arbeta 

digitalt i bildämnet, i och med Lgr 11 då bildämnet fick ett tydliggörande i att man skall 

arbeta digitalt i och med punkten i det centrala innehållet. 

 Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. 

Samt beskrivningen i ämnets syfte att: 

 skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika 

material, 
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3.3.3 De organisatoriska ramarna så som tidfördelning och klasstorlek etc.  

 

Både Birgitta och Philip nämner att tiden som spelar med klassernas storlek och det är 

just i detta det blir svårt att bedriva denna typ av undervisning då mycket tid går åt till 

varje enskild elev att man då helt enkelt inte hinner hjälpa alla elever i en klass under 

den korta tid man har till sitt förfogande.  

 

3.4 Sammanfattning 

De fyra informanterna upplever sig i stora drag vara begränsade av ramar som står 

utanför dem själva deras utbildning som ser ingen av dem som en begränsning då de 

alla på ett eller annat sätt tagit till sig den kompetens de behöver för att driva 

undervisningen. Elevernas knapphändiga dator kunskaper ses däremot som ett hinder då 

de menar att mycket tid går åt mer basala uppgifter som att hjälpa eleverna att logga in 

på sina datorer eller att spara ett dokument.  

 

Externa resurser så som projekt utifrån upplever de som både en möjlighet och en 

begränsning, det är tack vare dessa resurser som deras undervisning har kunnat 

bedrivas. Men det är också på grund av dessa externa medel som skolledning kunnat 

avfärda önskemål om interna resurser som datorer och andra materiella resurser. Det är 

endast en utav dem som är nöjd med resurserna och dessa resurser menar man har 

tillkommit mer eller mindre av en slump, det är alltså inte inköpta för ändamålet att 

arbeta i bilden utan har blivit kvar då de inköpts till annan undervisning som inte längre 

bedrivs. Den knappa tiden de har till ämnet beskriver alla utom en som stor begränsade 

faktor, stora klasser tillsammans med kort tid gör undervisningen svår, endast en av dem 

ser inte tiden som något stort hinder, det är dock även denna informant som har bättre 

materiella resurser än övriga. 

 

 

4 Diskussion 

I detta kapitel redogörs kopplingen mellan denna studie och den tidigare forskningen i 

ämnet. 
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Studiens resultat stämmer i stora drag väl överens med den tidigare forskningen. Anna 

J. Widén menar att det är vanligt att bildlärare har ett eget intresse av att skapa som 

reflekteras i undervisningen, något som alla informanterna vittnar om. De har tidigare 

gjort val som exempelvis att studera medieprogram på gymnasiet som undervisar i 

sådant de nu arbetar med eller menar att de själva tillgodosett sig kunskaper i digitalt 

arbete bara för att de själva tycker att det är så roligt. Även Pettersons och Åsens 

avhandling menar detta. Widen skriver även om hur bildlärare upplever att deras 

resurser är knapphändiga och hur de väljer att använda privata resurser i 

undervisningen, något som även denna studies informanter ger uttryck för. Det kan även 

röra sig om att de behöver lägga mycket tid att på annat sätt få dessa resurser utifrån. 

 

Catrine Björks avhandling vittnar om att lärare har brister i kunskapen när det gäller 

digitala medier. Detta är dock något som studien informanter inte vittnar om. Dock 

gäller Björks studie lärare generellt och inte enbart bildlärare vilket kan ses som 

förklaring. Hon menar att en av tre nordiska lärare anser att de har bristfälliga kunskaper 

i digitalt arbete i skolan, bildlärarna kan då vara del av de två tredjedelar som inte 

känner på detta vis. Däremot visar hennes forskning att det finns tre problematiska 

områden när det gäller förutsättningar för digitalt arbete i skola. Hon beskriver hur 

utöver pedagogernas egna bristfälliga kompetens även saknas datorer och material till 

undervisningen. De bristfälliga resurserna vittnar denna studies informanter även om. 

Detta i form av både dålig hård- och mjukvara. Detta stämmer även överens med 

Marner och Örtengrens forskning, som även lägger till att de stora 

undervisningsgrupperna och ett dåligt arbetsklimat i klasserna är orsaker för bildlärare 

att inte arbeta digitalt. Marner och Örtengrens studier menar dock att just bildlärare 

anser sig besitta den nödvändiga kunskapen i digitala medier för att undervisa om 

digitalt arbete. Vidare menar författarna att det är de ekonomiska ramfaktorerna som 

hindrar undervisningen och trots bildlärarnas kompetens på området gör det svårt att 

bedriva undervisning i digitalt arbete. 

 

Att högskolorna informanterna studerat vid inte har haft några inträdesprov som 

Vetenskapsrådet skriver om är det ingen av informanterna som talat om. Det 

framkommer däremot att de alla är genuint intresserade av sitt ämne och hur de antingen 
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innan sina högskolestudier inhämtat kunskap i digitalt bildarbete eller hur de själva gjort 

detta efter sina studier. 

 

Denna studie visar, till skillnad från Erixons forskning som menar att 40 % av eleverna 

som läser bild vittnar om att de aldrig arbetar digitalt, att alla på ett eller annat sätt 

arbetar digitalt i sitt ämne, även om utsträckningen tycks skifta. Den föreställning 

författarna beskriver att det ligger ett extra ansvar på just svenska och bildlärarna att 

undervisa digitalt vittnar informanterna om, då det inte längre finns någon datorkunskap 

blir det ofta bildläraren som blir den enda att undervisa digitalt och då behöver hjälpa 

eleverna med mer basala uppgifter som går utanför ämnet. Enbart en informant menar 

att de arbetar mer digitalt i andra ämnen. 

 

Av de fyra olika sätt att hantera arbetet med digitala medier i bildämnet som Marner och 

Örtengren diskuterar i Erixons bok, motstånd, addering, inbäddning och digitala 

mediers dominans kommer åtminstone spår av alla fram i denna studie. Informanterna 

upplever alla utom en ett motstånd som gör att det är svårt för dem att arbeta digitalt. 

Främst är det hårdvaran som ses som den största motståndsfaktorn, men den tas ändå 

upp samtidigt som det stora elevantalet, pga. av att man har så många elever måste man 

ha bra och enkel utrustning. Hade eleverna inte varit så många hade detta kanske spelat 

mindre roll. Två av informanterna ger även utryck för digital addering, man menar att 

det digitala arbetet står som ett alternativ för eleverna att välja. Att inom en 

arbetsuppgift får eleverna fritt välja vilken teknik de vill arbeta med och de då kan om 

de själva känner sig manade arbeta digitalt. 

 

Inbäddning av digitala medier som är det tredje sättet att hantera arbetet kommer endast 

till uttryck uttryck till genom att alla informanterna tycks önska att det föreföll sig så, de 

vill alla att det digitala arbetat skall vara en naturlig del av arbetet men det har inte 

riktigt hunnit bli så, åtminstone inte än, på grund av ramar pedagogerna inte själva styr 

över. 

 

Det sista förhållningssättet som Marner och Örtengren tar upp är digitala mediers 

dominans, något som de själva skriver att de inte hittills stött på och inte heller visar sig 
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detta vara något förekommande i denna studie. Informanterna menar att bildämnet är 

brett och innehåller en hel del hantverksmässigt arbete.  

 

I likhet med Skolverkets utvärdering visar studien att arbetet generellt sett inte är vanligt 

hos informanterna, tre av fyra tycker själva att de arbetar för lite med digitalt arbete och 

alla skulle vilja arbeta mer. Dock beskriver inte informanterna att det är deras egen 

utbildning som saknas. De har visserligen inte fått någon fortbildning men har 

tillgodogjort sig den nödvändiga kunskapen på annat sätt. Det är enligt denna studie och 

Skolverkets utvärdering hårdvaran, i form av datorer av tillräckligt hög prestanda, som 

saknas. I denna studie visar alla informanterna på ett eget stort intresse för digitalt 

arbete. Som Skolverkets utvärdering och Pettersson och Åsén visar är det skolledningen 

som blir det största hindret för att bedriva den enligt kursplanen föreskrivna 

undervisningen, genom att styra över de fysiska och organisatoriska ramarna, då det inte 

tilldelas tillräckliga resurser för att köpa in hårdvara och/eller dela in klasserna i 

halvklass för att underlätta tidsåtgången vid den krävande undervisningen. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att informanterna upplever hinder som gör att det är 

svårt för dem att arbeta digitalt. Det främsta hindret är avsaknad av den hårdvara som 

krävs för en kvalitativ undervisning. Även det stora elevantalet gör att man måste man 

ha bra och enkel utrustning för att hinna med den digitala undervisningen.  
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Tid 

(lektionstid, arbetstid, prioriteringar) 
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