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Abstract 
Den digitala verktygslådan 

Studiens syfte är att undersöka två bildlärares (verksamma på gymnasiet) uppfattningar kring 

elevers digitala kompetens och användningen av digitala verktyg i bildundervisningen. Studien 

innefattar två muntliga, semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. Studien visar att digitala 

verktyg är väl implementerade i de flesta delar av undervisningen. Eleverna får sin digitala 

kompetens genom att tillhöra lärarnas kulturella gemenskaper och bygger upp digital kompetens 

under sina år på gymnasiet. Lärarna har ett politiskt och ett pedagogiskt synsätt på digitala 

verktyg i bildundervisningen. Aspekter som att eleverna ska vara attraktiva på arbetsmarknaden, 

att digitala verktyg hjälper till att minska ojämlikhet och att arbetsprocessen effektiviseras visar 

sig i resultatet. Studien visar att det digitala verktyg ses som mestadels positiva för elevernas 

lärprocesser men det finns en oro för framtida, okända konsekvenser på elevernas lärprocesser 

då digitala verktyg tar över alltmer i undervisningen. 

 

The digital toolbox 

The purpose of the study is to investigate high school art teachers appreciations of students 

digital literacy and their use of digital tools in art education. The study includes two semi 

structured, qualitative interviews with art teachers. The study shows that digital tools are well 

incorporated in most parts of the education. The students get their digital literacy by 

participation in the cultural community that every teacher creates and gradually builds their 

digital literacy within the three years of high school. The teachers have a political and 

pedagogical approach on digital tools in art education. Different aspects as the students value in 

the labor market, the digital tools as a way to make school more equal and that the work process 

becomes more effective is shown in the results. The study shows that digital tools are mostly 

positive for the students learning process but there is a concern for future unknown 

consequences on the students learning when the digital tools is more and more incorporated in 

their education. 

 

Nyckelord 
Bildundervisning, digital kompetens, en-till-en, digitalisering, digitala klyftor, digitala verktyg.  
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1 Inledning 
Som bildlärarstudent och även före detta lärare i fotografisk bild har jag uppfattat en 

problematik med datorer i undervisning i kurser som är unika för inriktningen bild och 

form, på estetiska programmet på gymnasiet. I diskussioner med elever och lärare under 

verksamhetsförlagd utbildning och under min tid som anställd har jag uppfattat en viss 

klyfta mellan digitala verktyg och eleverna. I Skolverkets rapport Digital kompetens i 

förskola, skola och vuxenutbildning (2019) visar resultaten att 15 procent av eleverna i 

studien känner sig stressade över datorkrångel varje dag eller minst en gång i veckan. 

Också lärarna upplever viss begränsning på grund av krångel med digital teknik. Endast 

20 procent av lärarna menar att eleverna utvecklar sin problemlösningsförmåga tack 

vare datorerna som används i undervisningen. Runt 20 procent av lärarna anser att 

varken samarbetsförmåga eller motivation för skolarbete ökar med digitala verktyg och 

digital teknik. Lärarna har ändå en positiv syn på digital teknik och digitala verktyg i 

undervisning, i synnerhet när det gäller informationssökande och källkritik (Skolverket, 

2019, 27, 30). Studien har för avsikt att undersöka hur bildlärare ser på elevernas 

digitala kompetens på estetiska programmet med inriktning bild och form. 

 

1.1 Ämnesval 

Inspirationen till ämnesvalet fann jag under tiden jag befann mig på verksamhetsförlagd 

utbildning på estetiska programmet med inriktning bild och form. I undervisningen har 

eleverna en dator var. En central punkt i estetiska programmets examensmål är att 

eleverna ska kunna hantera digitala verktyg (Skolverket, 2011, 43). I läroplanens stycke 

om gymnasieskolans uppdrag står det att:  

I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas 

digitala kompetens. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik (Skolverket, 2011, 3).  

I en klass med många olika kompetensnivåer bland eleverna kan det bli ett svårt 

uppdrag för läraren att bedriva undervisning. Slutsatserna i denna studie kan bidra till 

ökad förståelse för elevernas lärprocesser i samband med digitala verktyg de använder 

sig av i undervisningen och att nya frågeformuleringar kring digital kompetens hos 

elever bildas. 
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1.2 Bakgrund 

För att förstå sambandet med forskningsfrågan följer en bakgrundsbeskrivning kring 

digitaliseringen i samhället och skolan.  

 

Digitaliseringen har gått fort och det är utmanande för skolorna att hinna med i 

teknikens utveckling. Det är svårt för lärarna att vara i framkant med 

kompetensutvecklingen inom digital teknik och digitala verktyg. Läroplanen anger att 

rektorn har ansvar för att utbildningen utformas så att eleverna får den handledning som 

behövs för att kunna hantera digitala verktyg (Skolverket, 2011, 11). Det är också 

skolans ansvar att eleverna ska kunna använda digitala verktyg efter examen enligt 

läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011, 5). Eleverna ska alltså kunna möta 

arbetslivet eller fortsatta studier utan att känna sig hindrande av bristande digital 

kompetens. Bristande likvärdighet mellan olika skolors framfart gällande digital teknik 

och digitala verktyg kan ge vissa elever lägre kompetens än andra. I skolverkets rapport 

om digital kompetens visar det sig att tillgången till digitala verktyg och i vilken 

utsträckning skolorna arbetar med digital kompetens varierar mellan skolformer, 

årskurser och även mellan kommunala och fristående huvudmän. Dessutom upplever 

lärare att de behöver kompetensutveckling för att kunna skapa förutsättningar för 

eleverna att skaffa sig digital kompetens (Skolverket, 2019, 3). Ytterligare en faktor är 

att elevernas socioekonomiska bakgrund kan ge olika förutsättningar för digital 

kompetens. En studie av Peter Parycek m.fl. (2011), gjord i Österrike, visar att det finns 

ett samband mellan socioekonomisk bakgrund och möjligheten till framgångsrik 

användning av datorer i skolan. Denna digitala klyfta utgörs bland annat av elever som 

kommer från familjer med låg socioekonomisk status och/eller familjer med utländsk 

bakgrund (164). Digital kompetens påverkas av dessa olika förutsättningar vilket gör att 

skolans ansvar är stort och det blir lärarnas uppgift att möta denna klyfta. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur bildlärare uppfattar elevernas förkunskaper i 

digital kompetens i bildundervisningen och hur lärare arbetar med att utveckla denna 

kompetens. 

 

Studiens frågeställningar är: 

• Vilka uppfattningar har bildlärare om elevers digitala kompetens och 

förkunskaper om digitala verktyg? 

 
• På vilka sätt arbetar bildlärarna med elevernas digitala kompetens i 

bildundervisningen? 

 
• Vilka uppfattningar har bildlärarna om digitala verktygens påverkan på 

elevernas lärprocess? 

 
1.4 Tidigare forskning 

Under denna rubrik följer en sammanfattning av tidigare forskning inom digitala 

medier, en-till-en undervisning och digital kompetens i bildundervisning. 

 

1.4.1 Digitala medier 

Ulf Jämterud är gymnasielärare i historia och religionskunskap samt är 

universitetslektor i allmändidaktik, ämnesdidaktik och ämnesteori vid Stockholms 

universitet. Dessutom är han djupt engagerad i IT-frågor och föreläser och skriver 

artiklar om arbete med integrering av IT i undervisningen. Jämterud (2010) beskriver i 

Digital kompetens i undervisningen dagens unga som digitalt infödda då de är vana vid 

digitala medier. Dock finner han brister i elevers förståelse för hur tekniken är 

uppbyggd (28). Annika Lantz-Andersson är docent i pedagogik vid Göteborgs 

universitet. Roger Säljö är professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid 

Göteborgs universitet. Lantz-Andersson, Säljö m.fl. (2014) menar i Lärare i den 

uppkopplade skolan att det finns en klyfta i samhället mellan elevers användning av 

digitala medier på fritiden kontra användning i utbildningssammanhang. Datorn delar 

utrymme med annan teknologi såsom smartphones och läsplattor vilket gör att digital 

kompetens fördelas mellan dessa (132). Catrine Björck är konspedagog och fil.dr. i 
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utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet. Eleverna i Catrine Björcks (2014) 

avhandling Klicka där – en studie om bildundervisning med datorer uttrycker osäkerhet 

kring digitala medier trots att eleverna omtalas som en internetgeneration, uppväxta i en 

digital värld. Det tycks vara så att eleverna endast känner till ett begränsat antal saker 

som ofta förekommer när de sitter vid datorer (105). 

 

Anders Marner är professor i bilddidaktik vid Umeå universitet. Hans Örtegren är 

docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och har en bakgrund som bildlärare 

och konstvetare. Marner och Örtegrens (2014) Digitala medier i bildämnet visar att 

digitala medier i bildämnet har tillämpats på olika nivåer. Författarna har undersökt 

olika sätt digitala verktyg finns med i bildundervisningen. Skolorna i studien vars 

resultat pekar på ett motstånd mot digitala verktyg har i stor grad ekonomin som gör att 

de verktyg de har är föråldrade och de anser att det kostar för mycket att köpa in nytt. 

Ur ett jämlikhetsperspektiv blir anledningen att elevernas egna digitala verktyg inte 

används i undervisningen på grund av att eleverna har olika socioekonomisk bakgrund 

och därför inte har tillgång till jämlika digitala verktyg (163). Skolorna i studien som 

arbetar på ett sätt som adderar digitala verktyg till bildundervisningen adderar först och 

främst sökfunktionen. Eleverna får söka bildförlagor, inspiration och färgprover. 

Digitala verktyg kan också adderas som ett element i undervisningen för att visa en 

speciell teknik. Ett annat sätt digitala verktyg adderas på är genom tillvalsämnen 

(Marner och Örtegren, 2014, 171). De skolor i studien där digitala verktyg är inbäddade 

i bildundervisningen finns det digitala närvarande i varje moment. Digitala verktyg 

används obekymrat i lärardemonstrationer och i elevernas arbete. Studien visar att 

digitala verktyg är inbäddade på det sätt att de inte längre märks. Fokus flyttas till att 

genomföra sina idéer och eleverna är kreativa och uppfinningsrika (Marner och 

Örtegren, 2014, 181–183, 187). Vidare menar författarna att digitala mediers 

användande i skolan är påverkad av lärandet som sker utanför skolans miljö. Lärandet 

byggs vidare på den kunskap de har skaffat sig från de sociokulturella förhållanden de 

lever i. (Marner och Örtegren, 2014, 188). 

 

1.4.2 En dator per elev 

Lantz-Andersson och Säljö m.fl. (2014) menar att datorn både kan ses som verktyg eller 

distraktion samt att i samband med en-till-en-projekt där varje elev får en egen dator, 

bör vi fråga oss om eleverna har kompetens i användandet av datorn som ett redskap. 
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Dessutom bör vi fundera över hur och varifrån de fått denna förmåga (112). Susanne 

Kjällander är fil.dr. i didaktik och lärarutbildare samt forskare vid Stockholms 

universitet. Kjällander (2014) påpekar i En dator per elev – lärande i en digital miljö att 

det förekommer osynligt lärande. Elevernas processer när de arbetar på egen hand med 

datorn skapar värdefulla kunskaper som inte blir synliga för lärarna. Därav blir det svårt 

att bedöma om elevens kompetenser redan funnits där eller tillkommit i undervisningen 

(106). Samtidigt ber ofta elever varandra om hjälp och bildar på så sätt kooperativa 

lärprocesser för att lösa utmaningar under lektioner (Kjällander, 2014, 63)  

 

1.4.3 Digital kompetens 

Björck (2014) argumenterar för IKT1 som en viktig del i skolmiljön då den ger 

förutsättningar för barn att utveckla jämlik digital kompetens istället för att föräldrars 

kunskap ska vara avgörande (28). Vidare menar hon att IKT sporrar och motiverar 

eleverna samt gör dem mer självständiga. De får möjlighet att arbeta i sin egen takt och 

efter sina egna förutsättningar (Björck, 2014, 29). Kjällander (2014) menar dock att 

lärare antar att elever har stora färdigheter inom IKT och bör klara att arbeta 

självständigt, därav kan läraren ibland uppfattas som frånvarande då denne ger elever 

tid för eget arbete (45).  

 

I resultatdelen menar Björck (2014) att eleverna ofta behöver hjälp med till synes enkla 

problem med datorerna. Exempelvis att skapa mappar. Hon reflekterar kring 

möjligheten att eleverna ber om hjälp i större utsträckning i skolmiljön än hemma där de 

möjligtvis prövar sig fram i större utsträckning (103). Peter Parycek är professor i E-

Governance vid Danube university. Michael Sachs är forskningsassistent vid Danube 

univerity. Judith Schossböck är forskarassistent vid657 Danube university. Paryeck, 

Sachs och Schossböck (2011) påpekar i Digital divide among youth: socio-cultural 

factors and implications att fjortonåringar i Österrike att det finns ett samband mellan 

sociokulturell bakgrund och framgångsrik användning av datorer i skolan (164). När det 

gäller tekniska problem är det oftast läraren som löser problemet när eleven stöter på ett. 

”Ofta är det frågor av till synes enkel karaktär som rör det allmänna datorkunnandet” 

(Björck, 2014, 186). När eleverna arbetar med datorn i skapandeprocessen uppstår ofta 

frågor som rör tekniken snarare än frågor som direkt rör bildämnet (Björck, 2014, 187).  

 

 
1 Informations- och kommunikationsteknologi 
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1.4.4 Sammanfattande reflektion 

Den tidigare forskningen beskriver teknologins framfart i både skolans värld och i 

samhället vilket denna studie berör i en liten skala, flera år senare än den tidigare 

forskningen. Denna studie kan på så vis peka på förändringar som skett sedan den 

tidigare forskningen gjordes och ge uppslag till fortsatt forskning inom området. Digital 

kompetens anses vara en nyckelkompetens för att leva ett framgångsrikt liv både i den 

tidigare forskningen och i denna studie. Denna studie avslöjar också en oro för vilka 

konsekvenser ökad digitalisering innebär för nya generationer vilket är ett uppslag för 

framtida forskning. 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkter utgår ifrån ett lärandeperspektiv och vilar på 

rubrikerna sociokulturellt perspektiv som innefattar mediering, appropriering och 

proximal utvecklingszon samt lärandets förutsättningar som innefattar multimodalt 

lärande, digitala klyftor och digital kompetens. 

 

1.5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö (2014) anser att ett sociokulturellt perspektiv på lärande handlar om att se 

vad som sker i samspelet mellan kollektiv och individ, att intressera sig för hur 

människor utnyttjar olika resurser (18). Vidare beskrivs intellektuella eller fysiska 

verktyg som olika resurser människan använder för att förstå sig på omvärlden (Säljö, 

2011, 20). Staffan Selander och Gunther Kress (2017) beskriver också att människan 

skapar en meningsfull värld genom sociala sammanhang där objekt, ord, gester och 

symboler får sin betydelse (26). Den kunskapstradition som råder utmanas genom att 

elever med tiden fått en ny roll som innebär att eleverna är mer än bara konsumenter av 

information. Elever kommunicerar, utbyter erfarenheter och producerar även 

information (Selander och Kress, 2017, 28, 29).  

 

1.5.1.1 Mediering 

Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg m.fl. (2017) påpekar att Vygotskij 

menade att människan använder sig av två typer av redskap, intellektuella och fysiska.  

De språkliga redskapen syftar på teckensystem vi använder för att tänka och 

kommunicera med. Dessa språkliga redskap skapas inom ramarna för kulturella 

gemenskaper. För den som växt upp i en annan kulturell gemenskap blir 
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teckensystemen på ett annat sätt. Mediering sker också genom fysiska redskap. Olika 

yrken kräver olika fysiska redskap och på samma sätt som att en kulturell gemenskaps 

teckensystem kan vara främmande, blir också olika yrkens fysiska redskap främmande. 

De fysiska redskapen är kopplade till de språkliga. Exempelvis behöver du kunna 

alfabetet och ett språk för att kunna använda ett tangentbord. De fysiska och språkliga 

redskapen förekommer således alltid tillsammans och bildar varandras förutsättningar. 

Vilket gör att en mer användbar allmän term som innehåller båda redskapen är 

kulturella redskap och visar på att det teoretiska och praktiska hänger ihop. (253–256).   

 

1.5.1.2 Appropriering och proximal utvecklingszon 

Appropriering innebär att lära sig använda kulturella redskap och förstå hur de medierar 

världen. På arbetsmarknaden krävs det att man uppnått en viss nivå av insikter och 

färdigheter vilket gör att appropriering i uppväxten är mycket betydelsefull för hur livet 

som vuxen blir. Undervisningen och läraren blir nyckeln till kunskaper som ger en 

förutsättningar att förstå samhället på ett grundläggande sätt. (Lundgren, Säljö, Liberg 

m.fl., 2017, 258–259). D.C Phillips och Jonas F. Soltis (2014) hänvisar också till 

Vygotskijs utvecklingsteori, att två personer i samma ålder med samma intelligens kan 

lära sig olika snabbt och mycket. De har olika potential för utveckling beroende på 

vilken ledning de får. Vi lär alltså av andra genom olika sociala situationer (92–93). 

Vygotskij betonar att det är de vuxna eller mer erfarna vännerna som ger individen stöd 

och hjälp för att förstå och kunna verka i världen. Människan är alltså under ständig 

utveckling. När individen har lärt sig något är man också på väg att lära sig någon ny 

kunskap eller färdighet. Den proximala utvecklingszonen syftar just till att lärande är en 

ständigt pågående process. Denna zon kännetecknas av typen av kommunikation som 

ges. Till en början ges mycket stöd och med tiden kan stödet avta och så småningom är 

lärandet så pass fullbordat att stödet inte längre behövs (Lundgren, Säljö, Liberg m.fl., 

2017, 259–261). Säljö (2014) beskriver också Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen och syftar till att människor alltid befinner sig i utveckling då en 

avslutad lärprocess leder till en ny. Varje situation bär med sig flera tillfällen att lära 

från sociala situationer (119). Med stöd och handledning från en annan människa kan 

man lära sig något som är svårt att lära sig själv. Detta gör att vi hela tiden kan lära oss 

mer och mer avancerade saker. 
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1.5.2 Lärandets förutsättningar 

Selander och Kress (2017) menar att tiden vi lever i förändras snabbt och skolorna 

tenderar att inte hänga med i utvecklingen. Lärares kunskaper och läromedel blir snabbt 

föråldrade och behöver uppdateras oupphörligt (11). Lärarens roll har förändrats från 

överförare av kunskap till att agera som en handledare eller coach. Metaforen för 

lärande har länge handlat om att ta del av kunskapens frukt men med den snabba 

utvecklingen, upplevs den som föråldrad. Nyare metaforer som att eleven är som ett 

rotsystem som sprider sig brett och djupt eller att eleven är som en blomma som 

behöver vattnas, skötas om och även formas uttryckes av författarna (Selander och 

Kress, 2017, 16,17). Detta innebär också, enligt Ulli Samuelsson (2014), ett skifte i 

lärstrategier då eleverna förväntas göra strategiska val och kunna förhålla sig till stora 

mängder information som digitala verktyg ger tillgång till istället för att som tidigare 

fokusera på tekniken i sig (16). 

 

Lärandet kan också påverkas av de resurser som erbjuds. Vissa verktyg underlättar för 

lärande men kan beroende på situation, ibland även försvåra lärande (Selander och 

Kress, 2017, 42). Eleverna kan idag hantera avancerad teknik utan att veta hur de 

tillverkas eller hur de egentligen fungerar (Lundgren, Säljö, Liberg, m.fl., 2017, 153). 

Tillgången till en stor mängd information kan hindra lärprocessen. Det är mycket ansvar 

för eleverna att kunna hålla sig till det man ska göra och inte påverkas av alla intryck. 

(Selander och Kress, 2017, 61–62). I en värld där kunskap och fakta är lättillgängligt i 

undervisningen, läggs fokus på att analysera och kritisera. Detta innebär också, som 

tidigare nämnt, en förändring av lärarens roll till att agera mer som en handledare, men 

som också skapar sociala sammanhang för lärande (Lundgren, Säljö, Liberg, m.fl., 

2017, 194). Kunskap och lärande är något som sker i sociala samspel, kulturella resurser 

som är nedärvda från tidigare generationer utnyttjas i lärandeprocesser. Sammanhanget 

mellan olika situationer och sociala begränsningar skapar gränser när det gäller lärande. 

Varje undervisningspraktik har således ett socialt sammanhang som påverkar lärandet. 

(Marner och Örtegren, 2013, 14–15). Exempelvis gynnas lärprocessen av att lära sig 

från en mer kompetent människa än genom att läsa instruktionsböcker (Säljö, 2014, 

236). 
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1.5.2.1 Multimodalt lärande 

Multimodal informationshantering blev mycket mer påtaglig i skiftet från textsidan till 

bildskärmen. Bildskärmen medför en plats som kan visa olika teckenvärldar och 

implementerar visuella intryck på ett annat sätt än textsidan. Bildskärmen medför också 

andra sätt att skriva på, möjlighet till att klippa och klistra och ändra i texten utan större 

ansträngning (Selander och Kress, 2017, 30–31). Det virtuella rummet ses som en miljö 

som är global där man kan placera sin bildskärm för kommunikation, information och 

producering av information. (Selander och Kress, 2017, 48). ”Den digitala utvecklingen 

innebär att elever i en helt annan utsträckning än tidigare också är producenter, inte bara 

konsumenter, av information” (Selander och Kress, 2017, 60). Även om eleverna har en 

större roll i deras egna lärprocesser är fältet tudelat när det gäller multimodalt lärande 

med digitala medier. I ena lägret finns argumentet att bristande teknologisk kompetens 

hindrar arbetet och att för mycket information är distraherande för eleverna. Å andra 

sidan argumenteras den digitala lärmiljöns flexibilitet (Selander och Kress, 2017, 61). 

 

1.5.2.2 Digitala klyftor och digital kompetens 

Samuelsson (2014) menar att digitala klyftor som förekommer i samhället beror på olika 

faktorer såsom socioekonomiska förhållanden, vilka resurser och förutsättningar man 

har i skolan och i hemmiljön. Det beror också på vart i världen man bor och hur 

samhället ser ut. Tillgången och användningen ser olika ut därav skapas digitala klyftor 

och skiftande digital kompetens. Digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser, 

listat av Europarådet och Europaparlamentet, som bidrar till ett framgångsrikt liv i ett 

kunskapssamhälle (8–12).  

 

Jan Hylén (2011) diskuterar om datorns syfte i skolmiljön och framhåller två ingångar. 

En politisk ingång där datorns syfte i skolan är att förbereda unga för kravet på 

datorkunnig arbetskraft i samhället och att det ingår i den medborgerliga kompetensen. 

Genom att minska digitala klyftor får vi en mer likvärdig skola. Den andra ingången är 

pedagogisk och handlar om flexibilitet i undervisningen och höjd kvalitet på 

utbildningen samt att effektivisera skolarbete (11).   

 

Skolverket (2019) menar att digital kompetens kan delas in i fyra aspekter. Att förstå 

digitaliseringens påverkan på samhället, att kunna använda och förstå digitala verktyg 

och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt samt att kunna lösa 
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problem och omsätta idéer i handling. Dessutom menar Skolverket att digital kompetens 

också innefattar medie- och kommunikationskunnighet (6). 

 

1.6 Metod 

Under denna rubrik redogörs för de metoder som användes för insamling och analys av 

studiens empiri. Vidare följer en redogörelse för de etiska överväganden som gjorts och 

en värdering av arbetets källor samt deras tillförlitlighet. 

 

1.6.1 Tillvägagångssätt 

Till denna studie genomfördes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med två 

informanter. Då syftet var att ta reda på informanternas upplevelser, passade det bra att 

använda intervju som metod (Trost, 2010, 25, 32).  

 

En kvalitativ forskningsintervju menar att se och förstå världen utifrån den intervjuades 

synvinkel, hämta mening ur erfarenheter och se den intervjuades värld innan 

vetenskapliga förklaringar kommit in i bilden (Kvale och Brinkmann, 2014, 17). Genom 

att göra intervjuer ansikte mot ansikte blev tonfall och sinnesstämningar enklare att 

avläsa. Dessutom kan följdfrågor ställas direkt samt be informanterna att utveckla sina 

svar, till skillnad från exempelvis mailintervjuer. Utgångspunkten i intervjun var 

studiens frågeställningar och de frågor som ställdes rörde lärarnas uppfattningar kring 

hur elevers digitala kompetens inverkar på undervisningen. Intervjufrågorna2 till de 

semistrukturerade intervjuerna formulerades med hjälp av tidigare forskning. Frågorna 

omformulerades för att passa flödet i intervjun och även följdfrågor kunde tillkomma 

eller falla bort beroende på informanternas svar.  

 

De två informanterna kontaktades muntligen under en VFU-period och var intresserade 

av att delta. Informanterna arbetar på samma gymnasieskola. Båda är utbildade 

bildlärare. För att inte röja deras identitet har de tilldelats fingerade namn: Eli och Ilo. 

Författaren till denna studie har träffat och känner informanterna ganska väl. Urvalet 

gjordes genom att välja informanter författaren ansåg vara lämpliga då de arbetar med 

samma förutsättningar men genom olika ingång och arbetssätt vilket kan skapa 

intressanta resultat (Trost, 2010, 137).  

 
2 Se bilaga A 
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Intervjuerna skedde på vardera informants arbetsrum, spelades in med diktafon och 

varade mellan 30 till 40 minuter. Fördelen med att spela in intervjuerna är att 

intervjuaren kan fokusera på vad som sägs istället för att bli distraherad av att anteckna 

under tiden. Intervjuerna transkriberades och målet var att finna mönster, kategorier och 

teman. Att bli inspelad kan kännas obekvämt men eftersom informanterna var bekväma 

med författarens sällskap sedan innan uppstod inga problem. Vid en inspelad intervju 

finns fördelen att vid transkriberingen, kunna lyssna flera gånger och få med all 

information som man möjligtvis kunde ha missat vid enbart anteckningar under en 

intervju (Trost, 2010, 74–75).  

 

1.6.2 Etiska överväganden 

Individskyddskravet som består av de fyra huvudkraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet behandlades på följande 

sätt. Samtliga informanter fick reda på dess roll i studien och vilka villkor som gällde. 

De fick information om att de när som helst kan dra sig ur studien om så önskas (Kvale 

och Brinkmann, 2014, 107). Lärarna har tackat ja både muntligen och via mail samt 

genomförde intervjuerna på deras respektive arbetsrum där de fick upprepad 

information om studiens syfte och hur materialet används. Konfidentialitetskravet 

tillgodosågs genom fingerade namn på lärarna. Varken kön, skolans namn eller plats 

delgavs. Det inspelade materialet ligger på två privata hårddiskar i lösenordskyddade 

mappar tillsammans med transkriberingen. Det finns en papperskopia av 

transkriberingen som förstördes efter att studien fullbordats (Vetenskapsrådet, 2002, 7–

14). 

 

1.6.3 Analysmetod eller analysmodell 

Den valda analysmetoden är innehållsanalys med syftet att kunna urskilja kategorier och 

mönster ur den samlade empirin. Analysarbetet bestod av att inledningsvis lyssna 

igenom och transkribera intervjuerna. Transkriberingen fortgick i etapper med avbrott 

för anteckning av reflektioner. Successivt utkristalliserades viktiga begrepp, slutsatser 

och citat ur empirin, bland annat kunde olika teman innefatta likheter mellan 

informanternas uppfattningar kring elevernas användning av digitala medier i 

bildundervisningen (Kvale och Brinkmann, 2014, 236–239). De två huvudsakliga 

ingångarna Hylén (2011) diskuterar gav möjlighet att utkristallisera ytterligare två 
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teman att förhålla sig till ur empirin, den politiska ingången där syftet är att förbereda 

unga för arbetsmarknadens krav och att skolan blir mer likvärdig om digitala klyftor 

motverkas återfinns i empirin. Likaså den pedagogiska ingången där digitala verktygens 

syfte handlar om flexibilitet i undervisning och förhöjd kvalitet på undervisningen 

förekommer i empirin (11). Genom att läsa empirin upprepade gånger skapades en 

grundlig uppfattning om materialet. Empirin visade på tydliga samband med tidigare 

forskning och de teoretiska utgångspunkterna. Slutligen sammanfattades dessa citat, 

teman och mönster till ett mer samlat resultat av studien (Kvale och Brinkmann, 2014, 

236–239). 

 

1.6.4  Källor och källkritik 

Forskningen och teorierna som ligger till grund för denna studie är skapade av 

vetenskapligt trovärdiga forskare och författare. Författaren är medveten om att tidigare 

forskning som använts i studien är föråldrade pga. den snabba utvecklingen och 

digitaliseringen av skolan. Målet har varit att hålla en okritisk och objektiv syn vid 

framförandet och prövandet av deras resultat och synsätt. Informanterna i studien har 

varit kända för författaren vilket kan ha påverkat informanternas förmåga att hålla en 

neutral attityd under intervjuerna. Urvalet motiveras av skälet att deras tankeprocesser 

om studiens syfte redan är igång och kan ge en djupare studie än om informanterna hade 

varit okända för författaren. Författaren har haft för avsikt att vara kritisk till materialet 

och motarbeta eventuell påverkan på informanterna genom att granska resultatet efter 

möjliga spår av inverkan från författarens sida under intervjuerna. Studien är mycket 

liten och därför inte särskilt generaliserbar. Det behövs flera informanter för att 

möjliggöra slutsatser som innefattar större sammanhang än vad som är möjligt i studien. 

Denna studie kan dra slutsatser kring arbetet på denna skola men i jämförelse med 

tidigare forskning kan vissa slutsatser kan dras kring ett något större sammanhang. 

Tanken var att även ha en bildlärarnas elever som informanter för att kunna jämföra och 

studera likheter och skillnader i deras uppfattningar jämfört med bildlärarnas 

uppfattningar, Tyvärr uteblev eleverna som informanter pga. tidsbrist. 

 

1.7 Disposition 

Nedan följer resultatet (kapitel 2) som framkommit ur den insamlade empirin. Därefter 

följer analyskapitlet (kapitel 3) och tolkningskapitlet (kapitel 4). I analysen redogörs för 

de teman som framkommit ur resultatet och studiens frågeställningar besvaras. Vidare 
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följer tolkningen av resultatet (kapitel 5) som belyser likheter och skillnader med de 

teoretiska utgångspunkterna. Därpå följer diskussionen (kapitel 6) där resultatet och 

analysen diskuteras i ljuset av den tidigare forskningen. Där formuleras även 

frågeställningar som förslag på vidare forskning. Avslutningsvis följer en kort reflektion 

kring studien. 
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2 Resultat 
I resultatdelen redogörs för de resultat som framkommit i studiens empiri. 

Informanterna presenteras kort och därefter följer deras resultat. Resultatet är uppdelat i 

rubriker utifrån teman som uppkommit i analysen av de transkriberade intervjuerna.  

 

2.1 Eli 

Eli har arbetat i 38 år som bildlärare, varav 18 år på nuvarande gymnasieskola. Hen 

undervisar mestadels i kurser som bygger på att arbeta digitalt. Exempelvis fotografisk 

bild, digitalt skapande och animation.  

 

2.1.1 Digitala verktygens roller i bildundervisningen 

Eli beskriver digitala verktyg som grunden för de kurser hen undervisar i. Hen uttrycker 

att ”maskinen är ett verktyg, programmen är verktyg i det tekniska, fysiska verktyget, så 

att säga”. Hen ser det också som självklart att använda sig av digitala verktyg då 

kursmålen antyder detta. Förutom själva grunden för kurserna är digitala verktyg också 

användbara som sökverktyg för eleverna när de behöver hitta inspiration, förlagor eller 

material som kan användas i undervisningen. Hen beskriver också digitala verktyg som 

en resurs för att organisera kurserna så eleverna har tillgång till sitt material. Digitala 

verktyg används också som dokumentationsverktyg och Eli menar att dokumentation 

med digitala verktyg har gjort det enklare att komma åt elevernas material tack vare 

delningsmöjligheter. Eli erfar att digitala verktyg eliminerar en viss risk att elever inte 

lämnar in sina verk, tack vare att de gått från en fysisk arbetsbok till en digital. Den 

fysiska boken var enklare att tappa bort och att glömma hemma men numera när 

eleverna har en dator var, finns deras material konstant närvarande.  

 

Eli redogör för hur hen, kort efter terminsstarten, till viss del tar på sig ansvaret att ge 

eleverna en introduktion om hur deras dator fungerar, deras huvudverktyg under 

utbildningens gång. För enkelhetens skull går hen igenom hur man skapar mappar, 

loggar in på olika lärplattformar, hjälper dem ladda hem programvaror de behöver i 

bildundervisningen och ser till att de är förberedda att börja alla kurser med en 

grundläggande mappstruktur i sitt nya digitala verktyg.  
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2.1.2 Digitala verktygens roller i samhället 

Eli påpekar att elevers kunskaper om olika digitala verktyg ger dem stora fördelar i 

dagens samhälle. ”Ju fler verktyg man har i sin låda desto enklare har man i livet och de 

digitala verktygen är en del av verktygslådan numera”. De analoga kunskaperna är 

såklart viktiga, men används oftast i en smalare bransch där det är svårt att få in nog 

med pengar att leva på. Digitala kunskaper breddar elevernas möjligheter på 

arbetsmarknaden och gör dem mer anställningsbara enligt Eli.  

 

Eli menar också att eleverna redan är bevandrade i olika digitala verktyg när de börjar 

gymnasiet, de flesta vet mycket om sociala medier och kan utföra många funktioner 

som kan komma till användning i bildundervisningen. Hen menar att samhället och 

underhållningsvärlden bidrar till dessa kompetenser. Eleverna spenderar mycket av sin 

fritid med att utforska digitala verktyg. Eli antyder att detta ger dem kompetenser hen 

inte besitter. 

 

Digitala resurser som finns att tillgå i skolans värld menar Eli är utom skolans kontroll. 

Samhället styr vilka lärplattformar, programvaror och vilken teknik som skolorna ska få 

tillgång till. Samtidigt konstaterar Eli också att ”vi är beroende av de digitala verktygen, 

vi gör oss beroende” och syftar till att digitaliseringen inte är något som läraren har 

någon makt över, utan man får hela tiden arbeta med de resurser man har. Eli kritiserar 

också den bristande utvärderingen av konsekvenserna med att eleverna använder 

skärmar varje dag, större delen av dagen. Eli menar att utvärderingar uteblir pga. den 

snabba utvecklingen inom digitalisering. Hen uttrycker en oro över att man inte vet hur 

det påverkar barn att växa upp i en digital värld från födseln. Eli upplever att mycket av 

skolans digitalisering har skett utan eftertanke kring påverkningarna det kan ha på 

barnens lärprocesser. Fördelen med att skolan har som ansvar att lära eleverna att 

hantera digitala verktyg är att man som lärare kan påverka elevernas intryck och 

synliggöra problem som gör att de blir mer kritiska till det de ser i det ständiga 

informationsflödet. Eli menar också att det är bra att kunna säga till eleverna att de inte 

behöver digitala verktyg ibland och syftar till att gränsen mellan den digitala världen 

och den fysiska är ganska flytande för eleverna och därmed behöver eleverna inte bara 

utbildas om den utan också ta uppehåll från den. 
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2.1.3 Digitala verktyg och dess påverkan på elevernas lärprocesser 

Överlag finner Eli att en stor fördel med digitala verktyg är att arbetsprocesserna blir 

effektivare och att eleverna hinner utveckla en djupare kunskap jämfört med innan 

digitala verktyg användes i bildundervisningen. Hen jämför det analoga fotografiska 

hantverket med det digitala och menar att med det digitala finns möjlighet att lära sig de 

tekniska aspekterna under kursens gång och fokus kan läggas på elevernas förmåga att 

analysera och reflektera, snarare än huruvida inställningarna på kameran blev rätt. 

Dessa förmågor de utvecklar är också användbara vid icke digitala arbetsprocesser anser 

Eli.  

 

Denna effektivitet ser också Eli som en negativ aspekt som påverkar elevernas 

lärprocesser. Det går fort att komma igenom den hantverksprocess som ibland behövs 

för att tänka över val man gör för att komma fram till ett resultat. Vidare menar Eli att 

eleverna spenderar mycket tid framför skärmar och den minskade fysiska aktiviteten 

också påverkar elevernas lärande. Förutom detta är också informationsflödet stort och 

eleverna utsätts för många intryck. Lärarna styr inte längre den information som finns i 

ett klassrum. Detta medför att det kan vara svårt att fokusera på uppgiften när de har 

hela världens underhållning framför sig. Eli menar att innan eleverna hade varsin dator 

kunde man givetvis sitta och tänka på annat och titta ut genom fönstret och tappa fokus 

på uppgiften, men då var det huvudet som styrde och inte det som visar sig framför 

ögonen. Eleverna tycks kunna hantera multitasking men Eli menar att även om de kan 

skifta mellan de olika skärmarna är detta arbetssätt mycket slitsamt.   

 

Eli ser vikten av att tillfälligt lägga undan digitala verktyg för att fokusera på vad som 

sägs under en genomgång som en viktig strategi för att främja elevernas lärande. Istället 

för att låta dem göra momenten direkt efter hen, får de först lyssna och sedan göra. 

Detta menar Eli tvingar hjärnan att tänka, glömmer man bort är det bara att fråga. Eli 

konkretiserar detta genom att visa på ett exempel med att rita punkt till punkt. Om man 

drar ett streck mellan ettan till tvåan för att sen dra ett streck till trean osv. tills numren 

tar slut, ”har man då gjort en teckning eller har man bara ritat ett långt streck”? Vidare 

menar Eli att ibland är det bra att låta digitala verktyg vara avstängda för att låta enbart 

handen och hjärnan arbeta ifred. 
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Eli förväntar sig att eleverna har förkunskaper om digitala verktyg som de själva äger 

eller kommit i kontakt med innan gymnasiet men påpekar att det är stor skillnad mellan 

eleverna och vid kursernas uppstart förväntas ingen kunna något av kursmålen som 

kräver digitala verktyg i kurserna. Men hen uttrycker en önskan om en grundläggande 

digital kompetens som oftast saknas. Exempelvis att veta vart man sparar saker när man 

laddar ner från internet och att ha ett system för att hitta sina saker. Eli beskriver att 

eleverna må vara vana vid skärmar men har oftast inte någon förståelse för hur 

exempelvis datorns fungerar och hur man skapar struktur. Hen beskriver det som att 

eleverna ibland kan ha en spetskompetens men en helhetsidé saknas oftast. Eli beskriver 

dock att dessa spetskompetenser kan ha god effekt vid de tillfällen eleverna söker hjälp 

av varandra. Även i individuella arbeten anser Eli att hen själv inte är ensam lärare i 

rummet utan menar att eleverna i många fall hjälper sina kamrater. 

 

2.2 Ilo 

Ilo har arbetat som bildlärare i 18 år, bland annat på en AST-enhet3. På nuvarande skola 

har hen arbetat snart två år. Ilo undervisar i kurser som bild och form, formgivning och 

grafik där både analogt hantverk och digitalt arbete förekommer.  

 

2.2.1 Digitala verktygens olika roller i bildundervisningen 

Ilo beskriver digitala verktyg som en betydelsebärande del av undervisningen. Allt 

eleverna gör i Ilos kurser dokumenteras och redovisas digitalt. Hen beskriver också att 

innan eleverna hade varsin dator gjorde de fysiska arbetsböcker som lätt kom bort eller 

aldrig lämnades in samt ofta ledde till att både lärare och elev spenderade mycket tid 

med att leta efter saker som försvunnit. Ilo menar att detta har minskat med hjälp av 

digitala verktyg. Ilo anser att eleverna blivit mer självständiga i och med att eleverna 

ansvarar för att fysiska saker fotograferas och läggs in i den digitala dokumentationen. 

Det är också en stor fördel att allt finns samlat på ett ställe. Eleverna kan använda 

digitala verktyg till fler delar i undervisningen, Ilo menar att det oftast ingår digitalt 

arbete i kurserna därav har digitala verktyg också rollen som skapande verktyg. 

Förutom det används också digitala verktyg för att söka inspiration och att genom att 

lyssna på musik, skärma av sig från omvärlden. Även i de mer teoretiska kurserna där 

digitalt arbete inte är en del av kursmålen användas digitala verktyg tack vare dess 

 
3 Utbildning för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd.  
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smidighet när det gäller skrivarbeten. ”Det är enklare att redigera en text i datorn än för 

hand”. Digitala verktyg har gjort många saker smidigare och effektivare.  

 

Ilo berättar om att eleverna vid terminsstart får en introduktion av datorerna som de får 

låna under gymnasietiden. Vid introduktionstillfället får de hjälp med grundläggande 

saker som att skapa mappar för varje kurs, logga in på lärplattformar och installering av 

program de behöver i bildundervisningen. 

 

2.2.2 Digitala verktygens roller i samhället 

Ilo upplever att eleverna skaffar sig tillräcklig digital kompetens för att klara sig väl 

efter gymnasiet, hen motiverar detta med att de ständigt har med sig sina digitala 

verktyg och de är en del av vardagslivet. Ilo menar att för tillfället har eleverna tillgång 

till digitala verktyg som används ute på arbetsmarknaden och elevernas kompetenser de 

skaffar under gymnasiet ger dem fördelar även vid vidareutbildning.  

 

Ilo utpekar makten som huvudmännen har över skolan och elevernas resurser. Hen 

menar att det kan bli problematisk om eleverna skulle tilldelas andra mindre lämpliga 

digitala verktyg som inte kan hantera programvaror som används i branschen. Hen 

upplever att det skulle bli en fråga om ojämlikhet, då mer välställda familjer kan ha 

möjligheter att köpa mer aktuella digitala verktyg som ger dem försprång på 

arbetsmarknaden och i bildundervisningen. 

 

2.2.3 Digitala verktyg och dess påverkan på elevernas lärprocesser 

Ilo upplever att processen går snabbare jämfört med analogt arbete. Det går snabbare att 

komma till ett resultat då digitala verktyg ger en flexibilitet som saknas i det analoga 

hantverket. Med analoga tekniker måste du börja om ifall något blir fel eller inte passar, 

medan du med digitala verktyg kan ändra saker under hela processens gång. Detta är en 

stor fördel då hantverksprocessen tar lång tid i de praktiska ämnena. Med digitala 

verktyg är det lättare att arbeta successivt med de tekniska bitarna och istället få mer tid 

till att exempelvis utveckla sin förmåga att analysera och tolka bilder samt att tänka på 

vad man vill förmedla.  

 

Däremot upplever Ilo att digitala verktyg ibland kan ta ifrån en del av tänkandet som 

sker i den långsammare analoga processen. Tänkandet som ofta sker mycket i förhand i 
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den analoga processen flyttas ofta till efter man skapat något digitalt eftersom det går så 

fort. Hen menar också att det arbete som utförs med själva handen ibland kan gå 

förlorad i det digitala arbetet. Ilo syftar till att det finns en vits att arbeta med händerna 

för att hjälpa hjärnan att minnas saker enklare. I det analoga arbetet med händerna, 

exempelvis i keramik, får man också en större förståelse för den energi, det material och 

den tid som ligger bakom varje ting man ser i vardagen. Det digitala kan bidra till att 

man inte uppfattar detta till fullo.  

 

Ilo finner att hen har svårt att be eleverna att låta sina digitala verktyg vara oanvända i 

undervisningen då eleverna ofta använder dem till saker som rör arbetsprocessen även 

om den är analog. Hen upplever att handlingar som att lyssna på musik kan bidra till 

koncentration på att utföra en uppgift eller att en kort paus med att kika på Youtube eller 

Netflix kan leda till nya idéer på andra håll. Ilo menar att det inte är långt ifrån att stirra 

ut genom fönstret och drömma sig bort till en annan värld. Ibland upplever hen dock att 

digitala verktyg kan distrahera och om de är trötta eller om det är sent på dagen kan de 

inte hantera distraktionerna som erbjuds inom ett klickavstånd.  

 

Ilo förväntar sig att eleverna ska ha en viss digital kompetens när de börjar gymnasiet 

men märker oftast att många inte har särskilt mycket grundläggande kompetens. Hen 

påpekar att det är lätt att tro att de har goda förkunskaper då de ger sken av att kunna 

mycket om digitala verktyg när det oftast rör sig om att de är duktiga på en viss grej och 

”då luras man att tro att de kan massor om hur man använder datorer på olika sätt”. Ilo 

menar att det då oftast finns väldiga kunskapsluckor inom den grundläggande digitala 

kompetensen. Exempelvis hur man sparar ett dokument och vet vart det hamnar eller 

hur man gör mappar. Ilo bedömer att det numera är så vanligt med digitala verktyg i 

grundskolorna att eleverna bör komma med större kompetens till gymnasiet. 

 

Ilo påpekar dock att även om hen har förväntningar på eleverna, börjar hen alltid sina 

kurser från grunden eftersom det alltid finns skiftande kompetens i elevgrupperna. Dock 

har hen vissa förväntningar på de som går sista året då de har fått grunderna inom olika 

digitala verktyg och därför ska kunna en hel del. Dock tenderar det att fungera bra för 

eleverna då Ilo utformar uppgifterna så att de själva kan välja det digitala verktyg de 

känner sig bekväma med. För att förenkla för eleverna använder hen sig av mallar för 

dokumentation till varje uppgift där eleverna själva kan redigera mallen och anpassa den 
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efter uppgiftens progression. Detta menar Ilo är en fördel då eleverna får uppgiften 

delad i sektioner och kan välja att fokusera på en sak i taget utan att behöva bekymra sig 

för att komma ihåg instruktioner.  

 

Ilo upplever också att eleverna kan ta hjälp av varandra men det är inte alltid det 

fungerar. Nyligen har det införts bestämda platser i klassrummet för en klass som inte 

kunde behärska sig när det gäller att göra andra saker på skärmarna än skolarbete. 

Många elever satt tillsammans och visade varandra olika saker på datorerna som inte 

hörde till skolarbetet. De kom tillsammans fram till att bestämda platser skulle ge 

förbättrad arbetsro om de fokuserade på sin egen skärm. Detta hjälper klassen som 

helhet men vissa elever fortsätter med det som inte hör till skolarbetet. Hen menar dock 

att boven i detta inte nödvändigtvis behöver vara skärmarna utan ”det kanske mer är ett 

symptom, inte själva sjukdomen i sig”. 
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3 Analys av resultatet 
I kommande kapitel följer en analys av resultatet. Denna samlas under olika rubriker 

baserade på studiens frågeställningar. Dessa rubriker framhåller båda bildlärarnas 

upplevelser kring elevernas användande av digitala verktyg, hur dessa påverkar 

elevernas lärprocesser och hur dessa används i bildundervisningen. 

 

3.1 Digitala verktyg i bildundervisningen  

Eli och Ilo arbetar båda två mycket med digitala verktyg i undervisningen. Flera 

moment av undervisningen genomförs med digitala verktyg som eleverna lånat från 

skolan. Eleverna söker information och inspiration samt dokumenterar och redovisar i 

sina digitala verktyg i både Ilos och Elis kurser. Båda är också överens om att digitala 

verktyg har ökat effektiviteten och gjort undervisningen mer flexibel jämfört med innan 

varje elev hade digitala verktyg. De tar båda upp exemplet med den analoga 

framkallningsprocessen inom fotografisk bild där det tog lång tid för eleverna att lära 

sig tekniken vilket gjorde att de inte hann med så mycket i kursen. Numera kan eleverna 

lära sig tekniken under tiden, då varierade automatiska lägen finns att tillgå på 

kamerorna. Båda informanterna menar att detta innebär mer utrymme i kursen för 

eleverna att analysera, reflektera och tänka på vad de vill förmedla. Detta gör också att 

lärarna upplever att de hinner gå djupare i kurserna och ge eleverna mer kompetens, 

både digital och analog, än innan tack vare effektiviseringen och flexibiliteten som 

digitala verktyg ger. 

 

Även om Eli och Ilo arbetar mycket med digitala verktyg i deras undervisning använder 

de dessa på olika sätt. Eli arbetar näst intill alltid med digitala verktyg som bas i 

undervisningen och varje moment är präglat av digitala verktyg. Eli ser det mer som 

grunden för undervisningen medan Ilo har digitala verktyg för att underlätta för eleverna 

i lärandeprocessen. De är båda mycket positiva till digitala verktyg men de påpekar 

ändå vikten av att arbeta med handen och ta paus från digitala verktyg som en viktig del 

i undervisningen. Ilo erkänner att hen har svårt att be eleverna lägga undan digitala 

verktyg vilket visar på att digitala verktyg ändå är givna i hens bildundervisning. 
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3.1.1 Elevernas förkunskaper om digitala verktyg 

När det gäller elevernas förkunskaper menar både Ilo och Eli att eleverna ger ett sken av 

att kunna mer än vad de kan. Eleverna kan en hel del om sociala medier, spel och andra 

spetskompetenser vilket gör att informanterna ibland tror att eleverna även har 

kunskaper om grundläggande funktioner. Ilo påpekar att hen förväntar sig att 

grundskolorna i dagens digitala samhälle skulle bidra mer till elevernas digitala 

kompetens än vad hen upplever att de gör. Båda informanterna upplever att eleverna 

saknar grundläggande digital kompetens och en förståelse för hur digitala verktyg 

fungerar när de börjar gymnasiet. Detta har lett till att Eli själv har tagit på sig ansvaret 

att ge eleverna en introduktion och gå igenom vissa grundläggande funktioner när det 

gäller datorerna som eleverna får låna under sina tre år på gymnasiet. Genom att se till 

att eleverna förbereder sig för alla kurser och bygger upp en struktur i sina lånade 

digitala verktyg ger det ett försprång i strukturen för deras andra kurser. Ilos kommentar 

kring grundläggande information om datorerna som eleverna får, ter sig allmän, som om 

hen inte vet att det är hens kollega som förbereder eleverna inför hens kurser. Detta 

stärker Elis kommentar om att hen själv utsätt sig till ansvarig för en introduktion kring 

elevernas lånedatorer.   

 

3.2 Digitala verktygen och lärande 

Båda informanterna uttrycker att eleverna gynnas genom flexibiliteten som digitala 

verktyg ger. Eleverna kan hela tiden ändra i sin process då digitala verktyg är lätta att 

arbeta och ompröva med. Dessutom upplever de att arbetet är mycket effektivare sedan 

digitala verktyg började användas i bildundervisningen. Båda informanterna ser att 

eleverna hinner med mer stoff i sina kurser och kan lägga större fokus på analys och 

reflektion utan att eleverna behöver bemästra digitala verktyg fullt ut. De menar också 

att effektiviteten utgör en nackdel då lärprocessen för ett moment sker under en kortare 

period vilket kan bidra till att de inte får nog med tid att bearbeta nya kunskaper. Därför 

framhåller de att det är viktigt att kunna lägga undan digitala verktyg för att arbeta med 

handen. Den enorma mängden information som eleverna har tillgång till under 

lektionerna menar Eli och Ilo bidrar till ökad koncentration då eleverna har allting 

samlat framför sig och behöver inte resa sig och avbryta sin lärprocess för att hämta 

böcker. Eleverna kan exempelvis snabbt googla på instruktioner eller kolla 

uppgiftsbeskrivningar direkt i datorn och de har möjligheten att skärma av sig och 

lyssna på musik för att undvika att bli distraherade. Eli och Ilo menar dock att digitala 
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verktyg också kan leda till bristande koncentration då de blir distraherade av 

informationsflödet och alla intryck de möter vilket leder till att eleverna ibland fastnar i 

lärprocessen eller i andra aktiviteter som inte hör till undervisningen. Eli och Ilo har 

olika syn på att eleverna sysselsätter sig med annat. Ilo menar att det inte är så stor 

skillnad på att drömma sig bort och titta ut genom fönstret än i datorn och syftar på att 

digitala verktyg nog inte är den största problematiken hos elever som har svårt att utföra 

uppgifterna. Eli menar att digitala verktyg ger mycket mer intryck till skillnad från att 

drömma sig bort med bara sina tankar vilket gör att det är svårt att slita sig och återgå 

till arbetet. Ilo arbetar dock med mallar till varje uppgift i sina kurser där uppgiften 

delas upp i många delar och talar om att eleverna då kan fokusera på ett delmål i taget.  

 

3.2.1 Den digitaliserade skolan och samhället 

Ilo och Eli menar båda att det inte ligger hos dem att utse digitala verktyg som används i 

undervisningen. Samhället, företag och skolans styrning utgör de som har makten att 

förändra bildundervisningen eftersom resursernas kvalitet bestämmer utbudet i 

undervisningen. Ilo uttrycker också en oro inför ett eventuellt byte av digitala verktyg 

vilket kan leda till att elevers socioekonomiska förhållanden påverkar vilka 

förutsättningar eleverna får i bildundervisningen genom att vårdnadshavare köper 

dyrare digitala verktyg. Genom att minska digitala klyftor i samhället skapas en mer 

likvärdig utbildning och för tillfället har eleverna tillgång till digitala verktyg som 

motsvarar de som dominerar arbetsmarknaden vilket gör att eleverna tar examen på 

någotsånär lika villkor, med god digital kompetens som gynnar dem i en 

konkurrenskraftig bransch. Eli lägger vikt vid att eleverna också hjälps av att bemästra 

en stor variation av digitala verktyg och menar att digitala kompetenser också kan 

användas inom de analoga hantverksformerna. Digitala verktyg utgör en viktig del i den 

digitala kompetens som krävs för att verka i samhället. Ilo lutar mer åt att eleverna ska 

ha en blandad digital och analog kompetens för att inte gå miste om det värdefulla 

arbetet som utförs med handen men uttrycker ändå att det är svårt att motivera varför 

eleverna skulle lägga bort digitala verktyg när de erbjuder smidighet, effektivitet och 

möjlighet att fokusera.  
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4 Tolkning av resultatet 
Under denna rubrik ges en redogörelse för resultatets likheter, skillnader och 

förbindelser till de teoretiska utgångspunkterna. Rubrikerna länkas ihop med syftet och 

frågeställningarna. 

 

4.1 Lärandet har förändrats 

Lärarens roll har förändrats från att vara överförare av kunskap till att agera som en 

handledare till eleverna. Att lärande skulle vara som att ta en tugga av kunskapens frukt 

är inte längre aktuellt. Studien visar att informanterna förlitar sig på att eleverna 

använder digitala verktyg till att självständigt, med viss handledning utföra och lösa 

uppgifter som ges. Detta tyder på att metaforen för lärande har ändrats där eleverna 

själva likt rotsystem använder sig av digitala verktyg för att bredda och fördjupa sina 

kunskaper (Selander och Kress, 2017, 16–17). Också Lundgren, Säljö, Liberg m.fl. 

(2017) belyser att läraren numera agerar som en handledare eftersom fakta och kunskap 

är lättillgängligt med digitala verktyg och undervisningen lutar mer åt att analysera och 

kritisera (194). Följden av detta kräver också att eleverna använder sig av andra 

lärstrategier då de behöver göra strategiska val och kunna förhålla sig till stora mängder 

av information som digitala verktyg bidrar med (Samuelsson, 2014, 16). Informanternas 

upplevelser visar att det inte alltid är så lätt att förhålla sig till den stora mängden 

intryck som de möter med digitala verktyg då flera elever distraheras av underhållning 

eller sociala medier under lektionstid. Som Selander och Kress (2017) påpekar är det 

svårt för eleverna att förhålla sig till allt digitala verktyg har att erbjuda och ansvaret på 

att eleverna ska kunna fokusera på uppgiften är stort. Tillgången till dessa mängder av 

information kan hindra lärprocessen (61–62). Dock menar Ilo att detta inte är enbart av 

ondo eftersom en paus från skolarbete med något stimulerande kan ge upphov till nya 

krafter eller idéer till uppgiften som ska lösas. När det gäller elevernas lärprocesser är 

fältet tudelat kring multimodalt lärande. Informanterna uttrycker att för mycket 

information är distraherande för eleverna samtidigt som de argumenterar för den 

digitala lärmiljön flexibilitet och effektivitet som också beskrivs av Selander och Kress 

(2017, 61).  

 

Lärandet påverkas också av digitala resurser som erbjuds. De datorer som 

informanternas elever får låna under tre år är avancerade. Eleverna ger ett sken av att ha 
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hög digital kompetens men saknar en förståelse för grunderna kring digitala verktyg 

(Lundgren, Säljö, Liberg m.fl., 2017, 153). Undervisningen som bedrivs handlar inte 

om att läsa ur instruktioner utan informanterna handleder eleverna och stöttar 

undervisningen med mallar och instruktioner som eleverna kan falla tillbaka på när 

minnet sviktar. Eleverna förväntas be om hjälp av sina kamrater eller läraren vilket 

påminner om Säljös (2014) beskrivning att lärprocessen gynnas av att lära sig från en 

mer kompetent människa snarare än att läsa instruktioner (236). Marner och Örtegren 

(2013) beskriver också detta sociala samspel som är unikt för varje 

undervisningspraktik, likt de olika förhållningssätt som Eli och Ilo har kring digitala 

verktyg och dess användning i undervisningen (14–15). Ilo beskriver en situation i en 

klass där bestämda platser har införts för att öka produktiviteten. Grupper av elever 

ägnade sig åt underhållning på skärmarna och fick därmed inte särskilt mycket gjort. 

Efter platsbytet ökade produktionen något men vissa elever tittade vidare på datorns 

underhållning. Samspelet som brast i den sociala situation som klassrummet bjöd på 

innehöll en annan form av lärande. Eleverna sysslade inte med angivna uppgifter utan 

att lära om olika populärkulturer i ett kollektiv som bildats i klassen. Detta är också, 

som Ilo påpekar en del av lärandet och kanske inte nödvändigtvis är av ondo. Säljö 

(2011) beskriver att fysiska verktyg är en resurs som människan använder för att förstå 

sig på omvärlden (20). Denna sociala handling ingår i skolans miljö där eleverna 

spenderar mycket tid med att utvecklas både kunskapsmässigt och som personer.  

 

Informanterna använder sig av olika stödstrukturer i undervisningen. Ilos stödstruktur 

bygger på att eleverna har tillgång till en mall för dokumentation där de lägger in bilder 

och text under processens gång. Denna stödstruktur tas inte bort när eleverna avancerar i 

kurserna vilket resulterar i något av en motsats till Vygotskijs teori om proximala 

utvecklingszon som Lundgren, Säljö, Liberg, m.fl. (2017) talar om (259–261). Elis 

stödstruktur bygger på att eleverna först får titta och lyssna, sedan göra efter och om det 

behövs kan de be kamrater eller Eli om hjälp. Detta relaterar inte heller särskilt mycket 

till Vygotskijs proximala utvecklingszon men idén om att få stöd från en mer kompetent 

person för att komma vidare i sin utveckling finns närvarande. Däremot kan en koppling 

ses mellan informanternas stödstrukturer och det Säljö (2014) påpekar om att varje 

social situation bär på flera tillfällen att lära sig nya saker och människan är i ständig 

utveckling då varje avslutad lärprocess leder till en ny (119). Skolan är ett gott exempel 
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på att två personer med samma ålder och med liknande intelligens kan lära sig olika 

snabbt beroende på vilken ledning de får (Phillips och Soltis, 2014, 92–93).  

 

4.2 Fokus på en effektiv undervisning 

Informanterna upplever att digitaliseringen av bildundervisningen har lett till en 

förändring av mängden stoff som ryms i kurserna. De uttrycker ett skifte av fokus från 

att lära sig om teknik till att lära sig med teknik vilket innebär att eleverna numera kan 

fokusera på att analysera och reflektera. Tiden det tar att lära sig om tekniken de 

använder har minskats tack vare moderna digitala verktyg. Informanterna påpekar att 

digitaliseringen bidrar med en effektivitet och flexibilitet som underlättar för eleverna. 

Exempelvis menar Ilo likt Selander och Kress (2017) att eleverna enkelt kan klippa och 

klistra i sina texter men informanterna uttrycker också att hantverket i digitala verktyg 

har bidragit till att ingenting behöver vara slutgiltigt och kan alltid ändras under hela 

processens gång (30–31). 

 

Selander och Kress (2017) påpekar att samhället förändras snabbt och att skolorna har 

problem med att hänga med i utvecklingen (11). Informanterna uttrycker att de hänger 

med i utvecklingen. De har digitala verktyg som matchar arbetsmarknaden och deras 

kompetenser uppdateras tack vare intresset för digitaliseringen av bildundervisningen. 

De upplever dock att detta är sårbart då skolans styrning, företag och samhället kan 

bestämma att de ska byta digitala verktyg för att exempelvis spara pengar. Ifall detta 

sker menar informanterna att det kan uppstå ojämlikhet ifall elevernas socioekonomiska 

förhållanden kan påverka vilka digitala verktyg eleverna har med sig i skolmiljön. Det 

uttrycks också en undran om grundskolornas arbete med digital kompetens hänger med i 

samhällets utveckling eller faller efter och ger eleverna olika förutsättningar när de 

börjar gymnasiet. 

 

4.3 Eleverna förbereds för arbetsmarknadens behov 

Ilo upplever att eleverna besitter olika nivåer av digital kompetens när de börjar 

gymnasiet, hen menar att digitala klyftorna inte borde vara så stora när grundskolorna 

borde ha implementerat digitaliseringen av skolan vid det här laget. Samuelsson (2014) 

menar att dessa digitala klyftor påverkas av skolornas olika ekonomiska förhållanden 

samt de resurser och förutsättningar som finns att tillgå i skolan men även i hemmiljön. 

Digital kompetens räknas som en nyckelkompetens för ett framgångsrikt liv i samhället 
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(8–12). Detta menar båda informanterna är en central del i undervisningen. De syftar till 

att förbereda och ge eleverna förutsättningarna för att bli attraktiva på arbetsmarknaden 

och att klara sig som medborgare i ett digitalt samhälle. Detta beskriver Hylén (2011) 

där syftet med datorer i skolmiljön har två huvudsakliga ingångar. Den ena ingången är 

politisk, likt den som ovan beskrivs av informanternas upplevelser. Den andra är 

pedagogisk vilket också informanterna beskriver när det talar om flexibiliteten som 

digitala verktyg har bidragit till och effektiviteten som har lett till djupare kunskaper hos 

eleverna (11). Också Skolverket (2019) beskriver digital kompetens som en viktig del 

av skolans uppdrag för att ge eleverna möjligheter till ett framgångsrikt liv (6). Detta 

styrker läroplanens beskrivning att ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få 

möjlighet att använda digital teknik i undervisningen för att utveckla sin digitala 

kompetens (Skolverket, 2011, 3) 

 

Digitala verktyg ingår i kulturella redskap och verkar både som fysiska redskap men 

också språkliga redskap. Resultatet visar att eleverna ägnar mycket tid åt de fysiska 

redskapen och de teckensystem som åtföljer i undervisningen. Eleverna invigs i en 

kulturell gemenskap där teckensystem och språkliga redskap är lika nya och främmande 

för de flesta elever som de fysiska redskapen. Under de tre åren får eleverna bygga upp 

en kulturell gemenskap i informanternas kurser. (Lundgren, Säljö, Liberg, m.fl., 2017, 

253–256). Under det sista året förväntas eleverna vara erfarna i denna kulturella 

gemenskap som informanterna byggt upp och därmed får de friare ramar för att lösa 

uppgifter. En del av denna kulturella gemenskap innefattar digital kompetens. Eleverna 

behöver lära sig olika kulturella redskap och förstå hur de medierar världen. Det är 

avgörande för eleverna att under uppväxten lära sig om den kulturella gemenskap de ska 

verka i som vuxna för att förstå samhället (Lundgren, Säljö, Liberg m.fl., 2017, 258–

259). Informanterna är måna om att eleverna ska utveckla digital kompetens i skolan för 

att de ska få en framgångsrik tillvaro. 

 

5 Sammanfattning 
Båda bildlärarna är flitiga användare av digitala verktyg i bildundervisningen och 

använder dem i de flesta momenten även om vissa kursplaner inte inkluderar arbete med 

digitala verktyg explicit. Bildlärarna anser att eleverna behöver god digital kompetens 

för att vara attraktiva på arbetsmarknaden och att kunna fungera i dagens samhälle. De 

upplever också att digitala verktyg har gjort elevernas arbetsprocesser och lärprocesser 
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mer effektiva då de hinner med mer i kurserna och kan fokusera på analys och 

reflektion istället för tekniken. Digitala verktyg bidrar också till flexibilitet i 

undervisningen då eleverna har allt material samlat på ett ställe som är delat med 

bildlärarna. Det digitala hantverket erbjuder också möjligheten att ändra saker under 

hela arbetsprocessen, inget är slutgiltigt till skillnad från det analoga hantverket. 

Bildlärarna påpekar dock att det analoga hantverket är viktigt för att hjärnan ska få en 

paus och arbetet ska ske genom handen samt att Ilo uttrycker vikten av att känna till 

material och hur lång tid det tar att producera något från grunden. Bildlärarna upplever 

också att digitala verktyg kan vara distraherande då hela världens underhållning finns 

tillgängligt genom ett par klick. Eleverna utsätts för ett stort informationsflöde och 

många intryck vilket kan göra det svårt att hålla sig till skolarbetet. Ilo menar att digitala 

verktyg skapar distraktioner som inte är särskilt olikt att drömma sig bort genom ett 

fönster medan Eli menar att eleverna då i alla fall lyssnar undermedvetet. Ilo menar 

också att digitala verktyg kan bidra till koncentration, exempelvis genom att lyssna på 

musik. 

 

Bildlärarna upplever att eleverna ger ett sken av en högre digital kompetens än vad de 

besitter. Eleverna har olika spetskompetenser men saknar en helhetsidé kring digitala 

verktyg, därför förväntar sig bildlärarna inte att eleverna har några särskilda 

förkunskaper utan startar sina kurser med grunderna och anpassar därefter. För 

smidigheternas skull har Eli själv tagit initiativet och ansvaret att ge eleverna 

grundläggande digital kompetens för att underlätta elevernas kursstart i alla ämnen.  

 

6 Diskussion av resultatet 
Nedan diskuteras resultatet i ljuset av tidigare forskning och de tolkningar som gjorts i 

kapitel fyra samt förslag på fortsatt forskning presenteras. 

 

6.1 Gör digitala klyftor mindre genom bildämnet 

Studien visar att elevernas digitala kompetens är begränsad till vissa moment som 

förekommer inom sociala medier, spel och andra specifika kompetenser. Det 

framkommer att eleverna saknar basala kompetenser kring digitala verktyg som används 

i bildundervisningen. Jämterud (2010) menar att detta kan bero på att dagens ungdomar 

är födda i en digital värld och har inte förståelsen för hur saker fungerar och är 
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uppbyggda (28). Björck (2014) påpekar också att eleverna endast känner till de saker 

som de ofta stöter på när de hanterar digitala verktyg (105). Bristande digital kompetens 

har dock ingen särskild inverkan på bildundervisningen då det inte förväntas av eleverna 

att de ska inneha digital kompetens. Målet med bildundervisningen är att de ska 

utveckla digital kompetens, då skolan har som uppdrag att ge eleverna möjlighet att 

göra just detta. Kjällander (2014) uttrycker att lärare förväntar sig att eleverna innehar 

god digital kompetens och menar att lärarna tenderar att uppfattas som frånvarande när 

det ges tid för självständiga studier (45). Studien visar att det inte förväntas av eleverna 

att de är bekanta med digitala verktyg men det finns en viss förväntan i att de kan sina 

egna digitala verktyg och har digital kompetens inom sina intresseområden vilket kan 

göra att det ibland sker missförstånd i vad eleverna kan och inte kan. Lantz-Andersson, 

Säljö, m.fl. (2014) ser också en klyfta mellan elevernas användning av digitala verktyg 

på fritiden och i undervisningen. I skolmiljön ligger fokus på ett digitalt verktyg medan 

på fritiden finns flera olika att digitala verktyg utveckla kompetens kring (132). Detta 

kan vara orsaken att det ibland antas att elever kan mer än vad de faktiskt gör. Paryeck 

(2011) påpekar att elevernas socioekonomiska förhållanden och om eleven är 

utlandsfödd kan påverka hur framgångsrikt de utvecklar digital kompetens i skolan 

(164). Denna studie menar att det inte finns någon sådan påverkan utan att detta är 

individuellt. Möjligtvis kan eleverna tillhöra en ganska homogen grupp vilket gör det 

svårt för studien att dra några slutsatser kring eventuella påverkningar av 

socioekonomiska förhållanden och bakgrund. 

 

6.2 Bild - ett digitalt ämne med analoga inslag 

Studien visar att digital kompetens ses som en viktig del av bildundervisningen och är 

en förutsättning för att kunna verka i dagens samhälle. Marner och Örtegrens (2014) 

studie pekar på att denna studies höga nivå av användning av digitala verktyg i 

bildundervisningen inte förekommer i alla skolor, utan att det finns olika nivåer av 

användningen av digitala verktyg i bildundervisningen beroende på skolform (163, 171, 

181–183, 187). Dock är denna studie något föråldrad eftersom utvecklingen har gått fort 

fram. Om studien skulle gjorts i år skulle troligtvis resultatet visa att digitala verktyg 

vara inbäddade i fler skolor. Studien visar att digitala verktyg används både inbäddat i 

och som adderingar till analogt hantverk tack vare goda resurser och driven personal 

med högt intresse för digitala verktyg. Bildundervisningen genomsyras av digitala 

verktyg och används för att skapa, dokumentera, reflektera och söka inspiration. Detta 
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gör att bildlärarna arbetar med elevernas digitala kompetens konstant i deras kurser. I 

studien framkommer det att bildundervisningens digitala verktyg bör vara av hög 

kvalitet och mäta sig med arbetsmarknadens verktyg för att minska digitala klyftor till 

arbetslivet men också för att förebygga ojämlikhet i skolan ifall digitala resurserna 

skulle bytas ut till mindre lämpliga.   

 

6.3 Effektivisering av lärprocessen 

Studien framhåller att digitala verktyg har gjort arbetsflödet snabbare, effektivare och 

mer flexibelt. De tekniska problem som framkommer i Björcks (2014) studie och 

elevernas avbrutna lärprocesser i form av tekniska problem, förekommer inte på samma 

sätt i denna studie. (103, 186–187). Det finns problematik kring vissa elevernas basala 

kunskaper kring digitala verktyg men studien pekar mer på att digitala verktyg har 

underlättat lärprocessen i jämförelse med de analoga verktygen. Digitala verktyg ses 

både som orsak till brist på koncentration men även som orsak till ökad koncentration. 

Vissa elever kan inte hantera digitala verktyg som ger ett ständigt informationsflöde. 

Lantz- Andersson och Säljö (2014) ser också detta tudelade fält och menar att vi bör 

ifrågasätta om eleverna har kompetens nog för användandet av digitala verktyg i 

undervisning (112). Studien pekar också på att eleverna arbetar relativt självständigt och 

att lärarna handleder och guidar eleverna i lärprocessen med olika typer av 

stödstrukturer. Dessa stödstrukturer bygger på att uppgifter delas upp i mindre moment 

för att eleverna ska kunna arbeta självständigt samt att eleverna får lägga ifrån sig 

digitala verktyg under genomgångar för att fokusera på en sak i taget. Björk (2014) 

menar att digitala verktyg motiverar elever att arbeta då de blir mer självständiga i sina 

lärprocesser (29). Det som blir svårt för eleverna är att förhålla sig till det stora 

informationsflödet de har tillgång till samtidigt som de med hjälp av detta blir mer 

självständiga. Eleverna kan själva finna fakta och kunskap vilket innebär att lärarens 

arbete som handledare består av att ge eleverna verktygen att analysera och reflektera. 

Digitala verktyg skapar också förutsättningarna för att hinna med mer analys och 

reflektion än med de analoga verktygen då arbetet effektiviseras och mer stoff hinns 

med i kurserna. Studien visar att också eleverna invigs i en kulturell gemenskap som 

varje lärare bygger upp under elevernas tre år på gymnasiet. Från början får de ta del av 

grunder som sedan byggs på för att under sista året ge eleverna kompetenser nog för att 

själva välja digitala verktyg att lösa uppgiften med. Varje undervisningstillfälle bjuder 

in till nya sociala lärsituationer som bygger på den kulturella gemenskapen. 
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6.4 Nya frågeställningar 

Denna studie är en mycket liten studie som enbart visar förhållanden på en skola. Jag 

upplever att vidare studier bör göras i större skala för att se vilken påverkan digitala 

verktyg har på elevernas lärprocesser och även hur digitala verktyg i en större variation 

av empirin upplevs som resurser nog för att bedriva kvalitativ undervisning med. En 

större studie där flera gymnasieskolors bildlärare på estetiska program med inriktningen 

bild och form kan möjligtvis avslöja om det finns samband mellan elevernas 

socioekonomiska bakgrund och digitala kompetens. Det hade varit ytterst intressant att 

ta med eleverna som informanter för att få en bild av deras upplevelser och för att kunna 

jämföra med bildlärarnas uppfattningar. Något som också kan undersökas är skolans 

ledning och hur deras uppfattningar ser ut kring digitala verktyg. Informanterna 

uttrycker att skolans ledning, politiker och samhällets arbetsmarknad har mycket makt i 

fråga om just digitala verktyg som används i skolan, därför vore ett samhällsperspektiv 

intressant att undersöka. 

 

En annan studie kan undersöka relationen mellan att skapa med handen och att skapa 

med en ritplatta. En ritplatta har mycket likheter med att teckna med blyerts men också 

måla med vattenfärg och akryl tack vare programvaror som efterliknar penseltryck och 

färgblandning. I studien uttrycker informanterna en oro och en nödvändighet att ibland 

lämna det digitala och arbeta med handen, frågan är om gränsen mellan handen och det 

digitala kan överskridas med redskap som ritplattan. 

 

Studien framhåller att digitala verktyg innehåller ett stort informationsflöde och många 

intryck som kan distrahera eleverna från skolarbetet. Eleverna har tillgång till sociala 

medier och underhållning via digitala verktyg som används i skolarbetet. Vidare studier 

kan undersöka hur stor del av internet som utgör denna distraktion och om eventuella 

blockeringar av internetanvändning skulle kunna öka produktiviteten. 

 

6.4.1 Avslutande reflektioner 

Digitala verktyg utgör en stor del av dagens skolgång och i bildämnet tycks digitala 

verktyg få en ganska stor plats hos de skolor som har resurserna. Samhället  visar också 
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på att den digitala verktygslådan har en lika stor, om inte större plats på 

arbetsmarknaden än de analoga verktygen har i dagens samhälle. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

Intervjufrågor - Bildlärare på Estetiska programmet Bild & Form  

 

Verktyg 

 

• Beskriv vilken roll digitala verktyg har i relation till elevers lärprocesser i dina 

kurser. 

- Varför har de den rollen? 

- Vilka fler roller har digitala verktyg i bildundervisningen? 

- Vad är målet med digitala verktyg i bildundervisningen? 

 

• Vilka fördelar upplever du att användning av digitala verktyg i undervisning har 

i relation till elevernas lärprocesser?  

- Utveckla varför du upplever det så. 

 

• Vilka nackdelar upplever du att användning av digitala verktyg i undervisning 

har i relation till lärandeprocesser hos elever? 

- Utveckla varför du upplever det så. 

 

Elever 

• Vilka förväntningar har du på elevernas förkunskaper när det gäller användning 

av digitala verktyg i bildundervisning? 

- Varför har du dessa förväntningar? 

- På vilka sätt kan förväntningar påverka eleverna? 

- Vad finns det för sammanhang mellan elevernas förkunskaper och den kultur 

de är uppväxta i? 

- Vad finns det för sammanhang mellan dagens samhälle och elevernas 

förkunskaper? 

- Krävs det vissa förkunskaper för att påbörja kurserna du undervisar i? 

 

• Beskriv hur elevernas lärprocess kan gynnas av digitala verktyg i 

bildundervisningen.  



  
 

 II 

- Varför då? 

 

• Beskriv hur elevernas lärprocess kan missgynnas av digitala verktyg i 

undervisningen?  

- Varför då?  

 

Läraren 

• Vilket syfte har du som lärare när det gäller undervisning med digitala verktyg? 

- Varför har du det syftet? 

 

• Vad är viktigt att tänka på i undervisning där eleverna har tillgång till olika 

digitala verktyg för att främja elevernas lärande? 

- Varför då? 

- Används elevernas privata digitala verktyg i undervisningen? 

- Vilka är dina tankar kring jämlikhet vid användning av privata digitala 

verktyg? 

 

• Vilka pedagogiska strategier använder du med digitala verktyg för att anpassa 

undervisningen mot individers olika förutsättningar för lärande? 

 

• Hur ser du på skolans ansvar att eleverna ska kunna hantera digitala verktyg 

efter examen? 

- Vad är ditt ansvar som lärare? 

- Hur mycket är elevens ansvar? 

- Vad finns det för problematik med ansvaret? 

- Vad finns det för fördelar med att skolan har detta ansvar? 


