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Titel 

Digitala mediers användning i bildämnet i skola och på fritiden 

Om bildaktivitet med digitala medier 

Abstract 

Studien syftar till att undersöka hur bildlärare utformar bildundervisning avseende stöd till 

elevernas utveckling av bildkunskap som kan användas i vardagen, och hur ungdomar arbetar 

i högstadiet med digitala medier i ämnet bild samt hur ungdomar arbetar med digitala medier 

på fritiden. Studiens teoretiska utgångspunkter ligger i Marner och Örtegrens digitala mediers 

implementering i skolan och på fritiden. Studiens metod är kvalitativ analysmetod och 

datainsamling som genomförs i form av intervjuer och observationer. Datainsamling i form av 

observationer har genomförts under två månaders period och intervjudelen har genomförts i 

två olika grupper, nämligen en grupp med två bildlärare och en grupp av elever i årskurs 7 på 

en högstadieskola i södra Sverige. Analys av resultatet visar att de digitala medierna 

integreras i undervisningarna i form av ”addering” och ”digitala mediernas dominans” enligt 

Marner och Örtegrens kategori. I processen under bildframställningen arbetar eleverna med 

de digitala medierna tillsammans med traditionella arbetssätten. Analysen av hur ungdomar 

arbetar med digital medier på fritiden visar att eleverna arbetar digitalt med bildaktiviteter, 

speciellt i sociala medier. Studien visar att eleverna använder datorer och mobiler i hemmet i 

stor utsträckning. Eleverna skapar bildkunskaper via digitala medier i hemmet. 

Sökord 

Digitala medier, implementering av digitala medier, bildämne, bildframställning, digitala 
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1 Inledning 

1.1 Ämnesval 
Bildens betydelse är oerhört stor i det visuella samhället vi lever i, och ungdomars 

bildanvändning ökar och tar sig många olika uttryck. Som blivande bildlärare är jag 

intresserad av bildskapande hos dagens ungdomar. Bilders betydelser betonas också tydligt i 

läroplan för grundskolan 2011, speciellt kunskapen om bilder och bildkommunikation. I 

kursplanen för bildämnet är kunskap om bilder och bildkommunikation övergripande mål. 

Där står det att kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefull för att kunna 

uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet (Skolverket, 2011a). Med teknologins 

snabba utveckling förändras samhället drastiskt. Digitala teknologier har blivit redskap för att 

representera och kommunicera våra upplevelser och våra sociala samspel. Bild skapas på nya 

sätt och bildernas funktion förändras med Informations- och kommunikationsteknik (IKT). 

Detta ger konsekvenser för bildundervisningen i skolan. Anders Marner och Hans Örtegren 

säger i samband med den nya digitala medievärlden att  

IKT involveras i komplexa och varierande kommunikativa och kulturella relationer, ofta 

präglade av delaktigheter /…/  Sätten att digitalt konstruera och cirkulera digitala bilder, bl.a. i 

sociala medier, samt dess förnyade funktioner, skapar en ny situation i medierna och därmed 

också i skolämnet bild (Marner och Örtegren 2013, 31). 

Enligt Marner och Örtegren (2013) har införande av digital mediering i skolan och 

kommunikation med digitala verktyg påverkat bildämnet. Digital mediering i bildämnet har 

också införts i kursplanen. I Lgr 11 sammanfattas bildämnets syfte: 

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förrutsättningar att 

utveckla sin förmåga att:                                                                                                                     

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.                                                                                      

• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt medolika material.                                                                                                                                           

• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.                                                                        

• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner (Skolverket 2011  b ). 

De digitala teknologierna påverkar också barns och ungdomars fritidsaktivitet. Barns och 

ungdomars hem har blivit en form av digitala arenor. Enligt Catrine Björck (2014) använder 

71 % av 13-16 åringar i Sverige sociala medier dagligen. Berner Lindström (2012) framhåller 

att i sociala medier umgås ungdomar och skapar sina identiteter genom sociala samspel 

(Lindström 2012, 20). I den identitetsskapande processen har kommunikation med olika 
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medier t.ex. bilder, texter och film stor betydelse.  Bildproduktion och presentation för andra i 

sociala medier är en viktig del av ungdomars identitetsskapandearbete. 

Som blivande bildlärare är det viktigt att veta hur ungdomar kan arbeta med digital 

kommunikation och det är även en viktig kunskap för bildlärare för att kunna motivera elever 

att arbeta med bild. Därför har detta arbete fått följande syfte: 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att undersöka hur bildlärare på högstadiet kan utforma 

bildundervisningen som stöd för eleverna i deras utveckling av bildkunskap som kan 

användas för digital bildkommunikation i vardagen. Jag avser också att undersöka hur, vad 

och varför eleverna skapar bilder i skolan och hur de använder dessa bilder i sociala medier. 

Mina frågeställningar är 

 Hur utformar bildlärare bildundervisning avseende stöd till elevernas utveckling av 

bildkunskap som kan användas i vardagen?  

 Hur arbetar ungdomar i högstadiet med digitala medier i skolans bildämne? 

 Hur arbetar ungdomar med digitala medier på fritiden? 

1.3 Forskningsöversikt 
I det här kapitlet redovisas forskning som rapporterar förändringar av bilders funktion och 

sättet att producera och använda dem i olika sammanhang i det förändrade, visuella 

teknologiska samhället samt dess påverkan för bildämne i skolan.  

I artikeln ”Digitala medier i bildämnet – möten och spänningar” diskuterar Anders Marner 

och Hans Örtegren (2013) implementeringen av digitala medier i högstadiets bildämne. Under 

rubriken ”Vardagsanvändning av digitala medier.” skriver författarna att den digitala 

medieringen gradvis blir inbäddad i bildämnet. I olika sammanhang används de digitala 

medierna t.ex. de didaktiska och kommunikativa faserna: bildstudier, förberedelser och 

bildsökning inför bildskapandet. De digitala medierna har blivit ett mycket vanligt inslag i 

skolarbetet. De används i bildskapande och kommunikation, i presentation och analys. Marner 

och Örtegrens betoning ligger på att de digitala medierna har blivit en del av ämnets strävan 

efter fullbordade kommunikativa processer (Marner och Örtegren 2013, 41). För presentation 

av bild finns en annan arena än bildsalen enligt studien. De digitala visningarna och 

presentationerna återfinner man på olika forum t.ex. skolans hemsidor, sociala medier som 

YouTube, Picasa, DeviantArt etc. Dessutom skapar de digitala medierna möjligheter för 
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eleverna att arbeta i hemmet. Författarna menar att detta innebär att bildundervisningen blir 

optimal.  

Marner och Örtegren har också skrivit artikeln ”Digitala medier i ett bildperspektiv” i boken, 

Skolämnen i digital förändring (Marner och Örtegren 2014). Där skriver författarna om 

implementeringen av digital medier i bildämnet. 

Mikael Alexandersson (2014) skriver om sin syn på digitala medier i artikeln 

"Kommunikation, existens och rum i en medialiserad värld" i boken Skolämnen i digital 

förändring. Han undersöker de nya mediernas påverkan och funktion för lärande. I artikeln 

diskuterar Alexandersson de digitala mediernas betydelse för barn och ungdomars liv såväl i 

som utanför skolan. Han menar att de digitala medierna och de mobila teknologierna, skapar 

nya ramar, och att de digitala medierna påverkar grundläggande mänskliga dimensioner som 

kommunikation, tid-, rums-, och platsuppfattning men också ungdomarnas existentiella frågor. 

Barn och ungdomar lever i en förändrad visuell värld där ungdomarna och digitala medier 

samverkar ömsesidigt, kommunikationsmedier påverkar den mänskliga perceptionen, 

förståelsen, och ungdomarna gör också något med hjälp av teknologin. Med nya digitala 

medier skapas möjligheter för skolan att utvidga sitt uppdrag vilket medför förändring av det 

pedagogiska sammanhanget. Alexandersson menar att ungdomarna interagerar med andra och 

medierar i de sociala kommunikativa medierna tids- och rumsmässigt. Med digitala mediernas 

påverkan blir dimensionerna: kommunikationen, tid-, rums- och platsuppfattning samt 

ungdomarnas identitetsskapandearbete mer gränslösa. 

I en avhandling om bildundervisning med datorer rapporterar Catrine Björck (2014) om 

vikten av de digitala mediernas kommunikativa aspekt. Bakgrunden till avhandlingen handlar 

om behovet av mediekompetens för bildlärare i dagens förändrade skolsituation i bildämnet. 

Studiens syfte är att se hur bildlärare idag använder och implementerar digital teknik i sin 

undervisning. Catrine Björcks studiemetod innehåller observation, visuella anteckningar och 

intervjuer med tre olika bildlärare och elever i tre skolor som ligger i olika kommuner nära 

Stockholmområdet. I undersökningen av implementeringen av det digitala i undervisningen 

hos de tre lärarna kommer Björck fram till att implementering sker genom addering av 

digitala tekniker. Björcks studie visar att datorerna används som ett verktyg och adderas till 

undervisningen. När det gäller bildämnets kommunikativa aspekt, arbetar eleverna inte 

speciellt mycket med ett kommunikativt innehåll. Lärarna i undersökningen påpekar att de 

inte tänkt så mycket på frågan vad bilderna ska kommunicera. Björcks observation säger att 
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lärarna faktiskt inte reflekterat över kommunikativa aspekter i uppgifterna, även om alla 

lärarna betonar betydelsen av den kommunikativa aspekten i sina uppgifter. Lärarna tänker 

ändå på ämnets mål i kursplanen. Frågan om arbetet med uppgifter som utgår ifrån elevernas 

bildvärldar t.ex. sociala medier, har lärarna inte tagit upp i undervisningarna även om de 

tycker att det är intressant. Som förklaring till detta hänvisar Björck till Olga Dysthes teori om 

att lärare använder vissa mönster som återkommer hela tiden i undervisningen (Björck 2014, 

179). Författarens förklaring är att nya arbetsmetoder ännu inte fått utrymme och att brist på 

tid för undervisning gör det svårt att hinna med att arbeta med nya arbetsmetoder. När det 

gäller digitala arbetsmetoder, finner lärarna det fördelaktigt med att lätt kunna hantera 

bildskapande.  

1.4 Teori  
I detta avsnitt redovisas teoretiska utgångspunkter som används i studiens analys och tolkning. 

Här presenteras teorier avseenden implementeringen av digitala medier inom bildämnet i 

högstadiet (Marner och Örtegren), teorier om bild som kommunikationsmedel av Gunnar 

Åsén (2006), teorier om ungdomars socialisering på nätet av Elza Dunkels (2012) samt teorier 

om de digitala mediernas kommunikativa aspekt i bildundervisning (Catrine Björck, 2014). 

1.4.1 Implementering av digitala medier  

Marner och Örtegren (2013) skriver i artikeln ”Digitala mededier i bildämnet-möten och 

spänningar” att i en ny digital medievärld förändras konstvärlden. Sättet att konstruera bilder 

går från det traditionella till det digitala. Även bildernas funktioner har blivit mångfaldiga och 

blandade. Författarna menar att de nya digitala mediernas värld även berör skolämnet bild och 

förklarar att det under de digitala mediernas integration uppstår spänningar och diskussion i 

bildämnet.  

Marner och Örtegren (2014) har även givit en mer detaljerad beskrivning av de fyra 

kategorierna i sin artikel ”Digitala medier i ett bildperspektiv” boken, Skolämnen i digital 

förändring. Här följer en detaljerad redogörelse för begreppen. 

 Motstånd  

Begreppet motstånd betecknar enligt Marner och Örtegren en hållning som innebär att digitala 

medier ses som irrelevanta för ämnet och att endast de traditionella verktygen är viktiga. 

Ämnesföreträdarens syn på digitaliseringen av ämnet, tolkas i detta fall som ett motstånd, mot 

digitalisering av ämnet. Enligt Marner och Örtegren är sättet ”Motstånd” inte relevant utifrån 

kursplanens formuleringar kring moderna mediernas roll i undervisningen (ibid., 39). 
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 Addering 

Begreppet addering hämtar Marner och Örtegren från Mc Cormick &Scrimshaw ( Marner och 

Örtegren 2014, 175 ). Författarna menar att de digitala medierna integreras i skolan på ett mer 

försiktigt sätt, snarare än att de ”adderas”. Digitala medier används i vissa begränsade 

situationer snare än att vara stadigt närvarande. Marner och Örtegrens konklusion av addering 

i digitala medieringar är att den inte är tillräcklig.  

 Inbäddning 

Med ”inbäddning” menas att de digitala medierna bäddas in i ämnets olika didaktiska och 

kommunikativa faser i bildundervisningen (ibid., 41). På det sättet kan elever använda 

bildprogram i form av digitala medier vidare i hemmet. Detta resulterar i att 

bildundervisningens effektivitet ökar (ibid., 42). 

 Digitala mediernas dominans 

Med digitala mediernas dominans menas att bara informations- och kommunikationsteknik 

utgör bildämnets viktigaste verktyg. Det innebär att digitala medier bara används 

instrumentellt, och ett ensidigt instrumentellt verktyg som tagit över och viktiga aspekter av 

bildämnet blev inte aktuellt (ibid., 43). 

1.4.2 Bild som kommunikationsämne 

Åsén (2006) tar i forskningsrapporten, Uttryck, intryck, avtryck upp tre faser i svenska skolans 

bildämnes utveckling: teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild som 

kommunikationsmedel (Åsén 2006, 107). Åsén anser att kommunikativ aspekt i bildämnet 

gäller bildspråk som ett kommunikationsmedel alltså, att kommunicera med bilder (Åsén 

2006, 116-117). 

Under 1960-talet kom idéer om nya förändringar i behov av kunskap om bild. I förhållande 

till utvecklingen av nya bildmedier behövde eleverna få mer kunskap om bild och bildspråk 

och därför behöver eleverna lära sig att kritiskt granska de budskap som bilder förmedlar. I 

1980 års läroplan markerades bildämnets roll tydligt som ett viktigt kommunikationsmedel 

vid sidan av att läsa, tala och skriva (ibid., 116-117). Det har kommit fram i en senare 

undersökning, den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU 03) att 

bildframställning dominerar i undervisningen, trots att det i läroplanen betonas att arbetet med 

bildmedia och bildkommunikation är viktigt. Åsén förklarar detta fenomen med hjälp av 
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Sven- Eric Liedmans teori: Gamla och nya idéer existerar sida vid sida och nya saker som 

tillkommer praktiseras i förhållande till det som redan fanns där sedan tidigare (ibid., 117-

118). Men Åsén säger också att bild som kommunikativt ämne har en stor betydelse som 

bidrar till ämnets kreativitetsutveckling hos eleverna, och är till nytta för framtiden och för 

yrkesverksamhet (ibid., 119-200). 

Catrine Björck (2014) resonerar i sin avhandling kring dagens skolsituation för bildämnet i 

samband med dess kommunikativa innehåll i undervisning. Där konstaterar Björck att i 

undervisningen används inte bildspråkliga begrepp för elevernas kommunikativa utveckling. 

Bristen på ett språk om bilder gör att bildsamtal blir svårbegripliga och diffusa när det gäller 

vad eleven vill åstadkomma eller uttrycka. Björck betonar här att bildämnets uppgift handlar 

om att utbilda eleverna till medvetna medieanvändare i det massmediala och visuella 

samhället (ibid., 39-53). 

1.4.3 Digitala arenor, Sociala medier 

Marner och Örtegren skriver att många ungdomar arbetar digitalt med bild på fritiden. 

Ungdomarna fotograferar, bearbetar bilder och konstruerar dataspel. De publicerar bilderna på 

sociala medier där ungdomarna kommenterar varandras bilder (Marner och Örtegren 2014, 

166). Författarna beskriver att ungdomarna ofta sysslar med digitalt bildarbete på fritiden, 

inklusive rörlig bild och publicerar i olika sociala medier, samt lär sig hur man hanterar 

bildprogram på Youtube.  Dessutom menar författarna att ungdomarna inte räknar dessa 

aktiviteter som att de har att göra med bildämnet. Ungdomarna menar att bildämnet handlar 

om att teckna och måla medan bildskapande på fritiden har något att göra med mer digitalt 

medierande (ibid., 166). 

Elza Dunkels (2012) skriver om en förändrad syn på unga när internet började användas på 

allvar av allmänheten. Hon menar att det finns en generationsskillnad mellan unga då och 

unga idag vad gäller förhållandet till digitala medier. För dagens unga är internet en viktig del, 

och de tänker mer optimistiskt om nätanvändning än vad vuxengenerationen gör. Dunkels 

konstaterar vidare att det beror på de ungas positiva attityd till nya teknologier, och att de 

yngre kommer att ta till sig kunskapen mer direkt (Dunkels 2012, 22-23). Frågan om vad unga 

gör på nätet kategoriserar Dunkels till tre olika saker som ungdomar gör på nätet: de roar sig, 

de umgås och de lär sig (ibid., 44). De flesta unga har nätanvändningen som en arena för 

umgänge med vänner och andra positiva upplevelser. Bland annat lägger ungdomar ut bilder 

på olika webbplatser där bildkommunikation sker i form av kommentarer till varandra. I 
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diskussionen om varför det blir så viktigt att lägga upp bilder i sociala medier, påpekar 

författaren att det skulle kunna vara den identitetsutveckling som unga går igenom under de 

åldrar som här verkar vara mest intressanta (ibid., 51). Dunkels konstaterar att det är 

ungdomarnas behov av referenspunkter och av att spegla sig i andra för att veta att de finns 

som driver dem (ibid., 51). I analys och tolkning av resultatet och diskussionen i min studie 

använder jag dessa teorier. I undersökning av lärarnas inställning till bild med digitala medier 

används Marner och Örtegrens begrepp om implementering av digitala medier och Åséns 

bildämnes roll. I ungdomarnas bildaktivitet med digitala medier på fritiden används Dunkels 

studie avseende ungdomars bildaktiviteter i sociala medier. I diskussionen av dagens 

skolsituation för bildämnet i samband med elevernas brist på bildspråk används Catrine 

Björcks studie. 

1.5 Metod 
I detta avsnitt redovisas tillvägagångssätt och metodval som jag använt för min undersökning. 

Därefter presenteras etiska överväganden och analysmetoder. Kapitlet avslutas med källor och 

källkritik samt en värdering av materialet. För tolkning av informanternas svar används 

Marner och Örtegrens (2013) begrepp avseende implementeringen: motstånd, addering, 

inbäddning och digitala mediers dominans. Dessutom används Åséns (2006) teori om 

bildämnet som kommunikationsämne, och Catrine Björcks (2014) resonemang kring digitala 

medier i undervisningen. samt Elza Dunkels (2012) teorier om vad unga för på nätet. 

1.5.1 Tillvägagångssätt 

För att få svar på studiens frågeställningar har jag valt för datainsamling såväl strukturerade 

observations- som intervjumetod. Enligt McCall ger strukturerade observationer mer 

trovärdig information om olika skeende och större precision när det gäller val av tidpunkt, 

varaktighet och frekvens (Alan Bryman 2001, 182). I studien hölls de strukturerade 

observationerna både i bildundervisning och under elevernas bildskapande arbete för sociala 

medier. För min undersökning har jag valt en högstadieskola i södra Sverige. Skolan tillhör 

mitt VFU (verksamhetsförlagd utbildning) område där jag en gång förut praktiserat under min 

första VFU- period. Bildläraren och många av eleverna i skolan känner mig väl. Detta är 

skälet till val av skola att undersöka. Det är viktigt att informanterna, läraren och eleverna ska 

känna en trygghet med mina observationer och intervjuer, speciellt med observationerna av 

elevernas bildskapande arbete. Eftersom elevernas bildskapande i sociala medier handlar om 

deras privata vardag, anser jag att det är bra att det finns gott förtroende mellan mig och 

informanterna. Via ett mejl till bildläraren frågade jag om lov att genomföra min praktiska 
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undersökning i anslutning till bildundervisningar i skolan. Efter positivt svar från såväl 

skolledningen som bildläraren gjorde jag planer och tidsschema för mitt arbete. Planeringen 

var flexibel med tanke på eventuella ändringar efter önskemål från bildläraren. För en 

tillräcklig datainsamling har jag planerat ett kontinuerligt tidsschema, vilket innebär att jag 

varit närvarande på bildlektioner, en eller två gånger i veckan i två månaders tid. Den 

kontinuerliga kontakten med informanterna i skolan gjorde det möjligt för mig att utföra 

arbetet smidigt.  

Intervju med bildläraren har skett först efter fyra veckors observationer. Anledningen är att 

informanten skulle ha en tid fundera på studiens innehåll, och känna sig bekväm med 

intervjusituationen för att kunna ge genomtänkta svar på intervjufrågorna. Intervjun med 

bildläraren delades upp till två tillfällen för att fånga upp lärarens synpunkter. Intervju med 

eleverna och observationer under elevernas digitala bildframställande arbete är det centrala 

insamlingsmaterialet i min praktiska undersökning. 

1.5.2 Semi-strukturerade intervjuer   

Datainsamling under intervjudelen genomfördes i två olika grupper, nämligen en grupp med 

två bildlärare och en grupp av elever i årskurs 7 som ville delta i undersökningen av digitalt 

bildarbete. Eleverna delades sedan upp i två grupper med tre eller två personer för intervjuer 

för att få mer fokuserade svar från varje elev på intervjufrågorna. Semi-strukturerade intervju 

användes i studien, eftersom jag ville ställa öppna frågor för att även komma åt sådant som 

jag själv inte tänkt på.  

Bryman förklarar att semi-strukturerad intervju berör specifika teman, och betonar 

intervjupersonens frihet för att uttrycka sig fritt. Bryman menar att: 

Förskaren har då en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras (det kallas ofta för en 

intervjuguide), men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.  /… / Men i stort 

sett kommer frågorna att ställas i den ursprungliga ordningen och med den ursprungliga ordalydelsen. 

( Bryman 2007, 301) 

Intervjufrågor formulerades till bildlärarna och till eleverna som ville delta utifrån studiens 

specifika tema, kunskapsbildning för bildämnets kommunikativa innehåll, och dess 

användningar i elevernas bildundervisning samt vardag. Som Bryman förespråkat ovan har 

informanterna haft stor frihet att utforma sina svar fritt och flexibelt i intervjuprocessen. 

Innehållet av intervjufrågorna gavs till de två lärarna i förväg inför intervjun. Intervjufrågorna 
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ställdes i den formulerade ordningen. Intervjuerna spelas in för att kunna få mer koncentration 

till samtalet. Enligt Bryman har inspelning av intervjuer fördelar för studier, han menar att: 

Tillvägagångssättet bidrar till att förbättra vårt minne med dess naturliga begränsningar, och de intuitiva 

och halvt omedvetna tolkningar av det som människor säger under en intervju kan kontrolleras (Bryman 

2007, 310). 

Platsen för genomförande av intervjun var bildsalen för båda bildlärarna och eleverna fast vid 

olika tillfällen. Det innebär att intervjun med bildlärarna hölls efter bildundervisningen, 

medan intervjun med eleverna hålls under bildundervisningen. Miljön för intervjun skall vara 

lugn och ostörd för genomförande och ljudnivån ska vara lagom bra för inspelning av 

intervjun (Bryman 2007 306). Med bildlärarens stöd fick jag genomföra intervjuer med 6 

elever i bildlektioner i en extra bildsal som finns vid sidan av huvudbildsalen. Tre killar och 

tre tjejer var intresserade av min undersökning. Bland dem är några mer aktiva och andra 

mindre aktiva i bildämnet och i sina digitala bildanvändningar enligt min observation. 

Intervjun med eleverna kombinerades med observation av elevernas digitala bildskapande 

arbete. Eleverna erbjöds att skapa digitala bilder och genom intervjuer undersöktes deras 

användning av dessa bilder i sociala medier. Intervjufrågorna bifogas i bilagor i studien. 

1.5.3 Etiska övervägande  

Grundläggande etiska frågor i vetenskapliga sammanhang rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen 

(Bryman 2011, 441). I en rapport från Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisksamhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (1990), framställs etiska principer för forskare och undersökningsdeltagare.  

Enligt vetenskapsrådet konkretiseras det grundläggande individskyddet i fyra huvudkrav på 

forskningen. De är: 

 Informationskravet. Forskaren skall informera undersöknings deltagarna om den 

aktuella undersökningens syfte, och deras frivillighet som gäller i undersökningen. 

 Samtyckeskravet. Om deltagarna är minderåriga, kan föräldrars eller vårdnadshavares 

godkännande krävas. 

 Konfidentialitetskravet.  Uppgifter om deltagarna i undersökningen ska behandlas och 

förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan få tag på dem. 

 Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast använda 

för forskningsavsikten (Vetenskapsrådet 2012, 5-6). 
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När det gäller informationskravet, har jag i brev och vid dialog förklarat för bildläraren syftet 

med min studie inför min praktiska undersökning. När det gäller de elever som intervjuats, 

har de fått information om studiens innehåll under lektionerna. Angående samtyckeskravet, 

har jag skrivit ett informationsbrev till vårdnadshavare för mina informanter. 

Informationsbrevet innehåller information om min studies syfte och fråga om 

vårdnadshavandes samtycke till att intervjua barnet. I informationsbrevet har jag också 

informerat om garantin av anonymitet avseende informanternas deltagande och bildskydd i 

studien. Undersökning genomförs efter att jag fått samtycket av föräldrarna via mejl. 

1.5.4 Analysmodeller 

Min studies forskningsstrategi är kvalitativ metod. Bryman (2007) definierar kvalitativ 

forskning som en forskningsstrategi som lägger vikt vid ord under insamlingen och analysen 

av data. Han menar att forskningsstrategin i huvudsak betonar ett induktivt synsätt på 

relationen mellan teori och forskning, och föredrar att lägga vikten vid hur individerna 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Ibid, 35). 

I samband med min studies frågeställningar: hur utformar bildlärare bildundervisning 

avseende stöd till elevernas utveckling av bildkunskap som kan användas i vardagen och hur 

arbetar ungdomar i högstadiet med digital kommunikation i skolans bildämne, samt hur 

arbetar ungdomar med digital bildkommunikation på fritiden, insamlas 

undersökningsmaterial i form av intervjuer och observationer. Därefter analyseras 

datainsamlingen för studien utifrån mina frågeställningar, och tolkas i ljuset av mina teorier.  

2. Resultat 
I detta kapitel presenteras de genomförda intervjuerna och observationerna utifrån studiens tre 

frågeställningar. I det första avsnittet presenteras studiens deltagare för att deras insats i 

studien ligger till grund för studiens innehåll. Därefter redovisas resultatet av undersökningen 

utifrån frågeställningarna.  

2.1 Presentation av lärarna och eleverna 

Läraren som heter lärare A i intervjun kallar jag Kalle så att han får  behålla sin anonymitet.  

Kalle är en erfaren bildlärare i en kommunal gymnasieskola. Läraren som heter B i intervjun 

kallas Olle. Olle är färdig med sin bildlärarutbildning sedan ett år tillbaka. Han är mellan 25 

år och 30 år gammal. Hans ämnesintresse ligger i digitala medier, och han har varit bildlärare 

under ett år i en kommunal högstadieskola. Olle är även klassföreståndare till en internationell 

klass som består av elever från årskurs ett till sex. 
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Jag har intervjuat totalt 6 elever som går i årskurs sju på den skola som lärarna tillhör. Jag har 

gett även eleverna påhittade namn, och dolt deras ansikten på infogade bilder för att skydda 

deras identitet i intervjuerna. Bland eleverna finns det både engagerade och passiva på 

lektionerna. Med digitala medier t.ex. Photoshop och mobiltelefoner blir de passiva eleverna 

aktiva i det bildskapande arbetet. En elev som har varit i Sverige i fem månader kallas Emma. 

Emma är väldigt engagerad i det bildskapande arbetet på lektionerna, men hon är mindre 

deltagande i intervjun på grund av det svenska språket. Hennes två bilder är fina men bilderna 

är inte redigerade så hon missade studiens syfte med bildarbetet. 

2.1.1 Hur utformar bildlärare bildundervisning avseende stöd till elevernas 

utveckling av bildkunskap som kan användas i vardagen? 
Läraren Kalle planerar ett pedagogiskt mål inför varje termin. Kalle säger att han blev en ny 

bildlärare, just i den här skolan, så han vill gärna veta vad elevernas behov är i ämnet. Kalle 

säger också att han tagit hänsyn till föregåendes bildlärares information om elevernas 

bildkunskap.  På så sätt utformar han undervisningen utifrån sin bedömning. När det gäller 

kursplanens kommunikativa aspekt, anser lärare Kalle att bildkommunikationen är viktig för 

det visuella samhället.   

Med avseende på digitala medier i bildämnet, säger Kalle att han inte har så bra resurser för 

det från skolans ledning, och att man inte endast ska använda digitala verktyg utan även 

kombinera det med analoga verktyg. Han tycker att ändå elevernas mobiler fungerar bra på 

bildlektionerna som en bra resurs. Dessutom använder Kalle elevernas sociala medier t.ex. 

Facebook för bildsamling på nätet. Kalle rekommenderar att eleverna sparar bilder i ett 

fotoalbum på Facebook, eftersom bilderna så småningom kan bli material för bildarbete på 

bildlektioner. 

Hittills använde jag inte mycket digitala medier. Det är bara med att de tar foto och laddar ner 

bilder på rätt sätt utan att förlora sin kvalitet, sen skickar man vidare eller man ska jobba i datorn 

med att t.ex. ändra storleken och bakgrunden /…/ Digitala medierna ska vara som verktyg. Det 

är viktigt. Det har med en bra egenskap men man ska inte glömma bort den traditionella. 

 Kalle anser att det centrala innehållet i kursplanen är en viktig del i den pedagogiska planen. 

Han menar att han försöker följa kursplanens ram men han hinner inte täcka hela målet som 

kursplanen anvisar på grund av tidsbrist i sin undervisning. På frågan om användning av 

digital teknik i hans undervisning svarar Kalle att han är medveten om datorprogrammens 

fördelar i bildskapande, och elevernas digitala mediering i skolan och i hemmet.  Han anser 
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att eleverna har vissa förkunskaper vad gäller att hantera den digitala tekniken och att 

eleverna drar nytta av dessa för bildarbete i lektionerna.  

Men när det gäller elevernas kritiska granskning i att läsa olika sorters bilder på nätet, är han 

tveksam.  

Eleverna är bra på att hantera mejl och bildspel däremot har de inte bildkunskap när det gäller 

liksom reklam, på Facebook. Jag menar att Facebook är nåt som är  lurigt. Man kan lägga ut hur 

många bilder som helst, man kan förändra bilder, man kan vara precis vem man vill /…/ de ska 

ha kunskap vad bildens mening och originalitet samt upphovrätt om bilder. 

Kalle menar att eleverna är vana vid att se bilder på nätet, men de är inte så bra på att känna 

igen var bilderna kommer ifrån. Kalle säger att eleverna lätt kan bli lurade av bilderna på nätet. 

Han menar att idag kan man förändra bilder hur lätt som helst och att man kan vara precis 

vem man vill genom sina bilder på nätet. Enligt Kalle är hans uppgift som bildlärare att 

påminna eleverna om bildernas kvalitet och hur de kan använda bilder på sociala medier.  

Frågan om bildskapande för och bildkommunikation i sociala medier skall tas upp i 

bildundervisningen, svarar Kalle att han inte tror att skolan anser att det är viktigt. Men han 

anser också att skolan har större makt att lära ut ett bra sätt så alla ha möjligheter att använda 

kunskapen. Kalle tycker att man lär sig i skolan för att bättre hantera sitt privata liv.  

Den andre läraren, Olle utformar sin undervisning utifrån kunskapskraven i kursplanen. Han 

tycker att det kommunikativa innehållet i bildämnet är det viktigaste delen i kursplanen. Det 

är för att kommunikation i dagens samhälle är så viktigt att få lära sig hur man läser avbilder. 

På så sätt betonar Olle att bildkommunikation skall utgöra 100 % av undervisningens mål.  

Värderingen är att vi ska lära medborgare till att tränas i hur man läser bilder, hur man skapar bilder 

/…/  jag tycker inte det finns mycket skillnader mellan svenskaämnet och bildämnet i själva arbetssättet. 

Båda är språk, bild är ett språk. När det gäller framställning, tittar man på grammatik i svenska och hur 

man bygger upp olika bildplanen påverkar ju själva meningen blir själva bilden. Hur man ritar sitt 

budskap bäst, är själva målet i undervisningen.  

När det gäller elevernas aktivitet med bild och bildskapande i sociala medier i hemmet, 

betonar Olle att det är viktigt för honom att lära eleverna hur bilder kan användas som 

symboler på olika sätt. Om eleverna lär sig om tecken som symbol i skolan, har eleverna 

troligen förmågan att välja korrekta bilder som t.ex. profilbilder på Facebook, och eleverna 

undviker att utsätta sig själva i sociala medier.  
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Man får allmänt om Facebook, hur man kommunicerar på Facebook där bygger man sina 

profilbilder, utifrån allting man lägger ut ihop och människor läser som person som man skapar 

egen person. Man lär tecken som symbol i skolan, jag tror att de kommer att om man tänker 

mycket om tecken som symboler, tänker man vad de andra ska tycka om bilden som de lägger ut. 

På så sätt blir unga noga med att lägga ut bilder som är stötande material på Facebook. 

2.1.2 Hur arbetar ungdomar i högstadiet med digitala medier i skolans 

bildämne 
Mina observationer i bildundervisningen handlar om lärarens avsikt för bildundervisning 

utifrån två teman, Årstid och Collage. I projektet Årstid ville läraren Kalle att eleverna skulle 

tänka igenom färger och formers funktion i de olika årstidernas skapandearbete. I 

projektarbeten hämtade eleverna sina inspirationer avseende de olika årstiderna på internet. 

Sen skapar eleverna hantverksmässigt egna nya årstider. I projektet används digitala medierna 

som inspirationsskälla och som ett digitalt verktyg. Eleverna väljer sina inspirationsbilder på 

nätet och skickar vidare till lärarens mejllåda. Sen skriver läraren ut de bilderna till eleverna.  

Eleverna sparar också bilderna i sina album på de sociala medierna t.ex. Facebook för 

användning för andra tillfällen. 

                 

    

 Fig. 1 Bilder på tema Årstid 

Eleverna skapar sina egna årstider på nytt. Några killar i klassen arbetar bildskapande med 

Photoshop och några med Paint i datorerna. Killarna som arbetar med Photoshop sitter 

tillsammans, och diskuterar hur och vad de framställer på bilderna. 
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 I Collageprojektet, i kombination med självporträtt, är målet att eleverna ska utveckla sin 

förmåga att uttrycka sig själva genom att hämta olika bilder som liknar eller symboliserar sig 

och berätta om sig själva i bilderna. Eleverna tar självporträtt med mobiler eller datorer. Sen 

klipper de ut självporträtten och klistrar in dessa på ett bakgrundspapper. På pappret skapar 

eleverna vidare något som symboliser dem själva. I projektet Collage används, digitala 

verktyg, bildprojektor för presentationen. Kalle gör sin introduktion om vad Collage är, hur 

Collage framställs, och vad elevernas uppgifter är. Sedan samlar Kalle elevernas porträttbilder 

i sin mejllåda och skriver ut bilderna via skolans färgskrivare för Collage. 

 

                             
                                 Fig. 2 Collagebilder 

                          

                              Fig. 3 Selfie på dator. 



  
 

15 
 

    

 Fig.4 Collagearbete med dator. 

I intervjuerna säger eleverna att de arbetar med datorer eller mobiltelefoner i lektionerna för 

att ta kort och göra om foton. När de söker bilder, använder de dator. När det gäller fotobilder, 

använder eleverna mest sina mobiler. Ibland använder eleverna Photoshop för redigering av 

bilder eller bildskapande, men det är frivilligt. De som vill arbeta med bildprogram på 

datorerna, får göra det men det ska ske i form av blandning av det digitala och det analoga. På 

frågan om hur eleverna lär sig att använda eller hantera digitala medier som verktyg, svarar 

alla ungdomarna att de lär sig det väsentliga via Youtube och kompisar. 

2.1.3 Hur arbetar ungdomar med digitala medier på fritiden 
Eleverna som medverkat i studien säger att de använder mycket datorer och mobiler i hemmet. 

De spelar dataspel, och tar foto med mobiler. När det gäller bildskapande på fritiden, säger 

Calle att han tar foto med mobilen, och lägger dem på sociala medier, Instagram eller 

Facebook. Sara tar också mycket foto med mobilen, men hon lägger inte ut bilder på sig själv 

offentligt utan bara för hennes kompisar på sociala medier t.ex. Snapchat. Ungdomarna i 

studien säger att de aktivt använder olika sociala medier för att kommunicera med bilder och 

kommentarer till dem. De sociala medierna som ungdomar i studien använder mest är 

instagram, Facebook och Snapchat. Sara förklarar skillnader mellan de olika sociala 

mediernas funktion för bildkommunikation: 

Fråga: vilka sidor tycker ni är bra att kommunicera med? 

Sara: Snapchat, men det beror på vilka man vill prata med /…/ på Instagram får man inte ha nån 

konversation. Snapchat är som sms, man skickar bilder. Det är snabbare än instagram. På 

Snapchat tar man en bild och skriver ett sms istället för att bara skicka sms. Skillnaden mellan 

Instagram och Snapchat är att på Instagram ser alla, om man kommenterar på en bild, ser alla det. 

På Snapchat gäller att bara de två personerna som kommunicerar. 
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  Ungdomarna skapar mest bilder i form av digitala foton.  Det kan vara foton på sig själva, på 

naturen och på husdjur. När det gäller hur ungdomarna framställer bilderna av sig själva och 

naturen, säger de att de redigerar bilderna antingen på de sociala medierna eller med 

Photoshop. Sara säger att hon bara lägger in bilder på Instagram eller Snapchat. Sara redigerar 

bilderna med ljusstyrka, bildkontrast, bildvärme och skuggor. 

 

                                     Fig. 5 Obearbetat foto, taget av Sara 

              

                                Fig. 6 Foto bearbetat av Sara i Instagram. 
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Jim och Max är mest aktiva med att redigera bilder på både Snapchat och Photoshop. 

Jim säger att han brukar skicka mest till Max. De skickar bilder till varandra via 

Snapchat men vill inte lägga upp bilderna på sociala medier. De säger att Photoshop är 

något som de kan dra mest nytta av med bildskapande på deras fritid. I Intervjun med 

Jim och Max berättar de om sina bildaktiviteter i hemmet: 

 

Max: Ibland tar jag bilder när jag inte har något att göra, då skickar jag till kompisar bilderna 

och har lite kul.  

Jim: I Snapchat pratar vi om de oseriösa bilderna, typ redigerar de kuliga bilderna /…/ I 

Photoshop kan man göra mycket. Jag  leker med bilder på Photoshop men orkar inte lägga ut i 

sociala medier 

 

.  

  Fig. 7 Jims selfie. 
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Fig. 8 Foton tagna av Max, den vänstra oredigerad och den andra redigerad i 

Photoshop. 

Emma är en av eleverna som fokuserar fullt på bildarbetet på lektionerna i min observation. 

Hennes kommentarer om bildkommunikation i intervjun är att hon pratar med sina gamla 

kompisar i Holland. Då skickar hon bilder som handlar om katter och hennes hem. 

 

Fig. 9 Foto taget av Emma. 
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          Fig. 10 Foto taget av Emma 

Calle tar foton med mobilen, sen lägger han ut bilderna i olika sociala medier, på Instagram 

eller Facebook. På Snapchat redigerar han foton och kommunicerar offentligt och privat. 

 

Fig. 11 Foto tagen av Calle 

Den här bilden har Calle tagit en hösteftermiddag och lagt ut på Instagram. 
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  Fig. 11 Foto som Calle redigerat på Instagram. 

2.2 Analys och tolkning av resultat 
I detta avsnitt analyseras och tolkas studiens resultat i ljuset av de teoretiska utgångspunkterna. 

Undersökningsmaterial i studiens resultat sammanfattas till områden: 1) lärarnas inställning 

till bild som kommunikationsämne, särskilt med digitala medel 2) lärarna syn på 

implementering av digitala medier 3) teorier om vad eleverna gör på internet 3) dessa 

aktiviteters koppling till bildämnet i skolan.  

2.2.1 Lärarnas inställning till bild som kommunikationsämne, särskilt med digitala 

medier 

En kommunikativ aspekt i bildämnet gäller bildspråk som ett kommunikationsmedel, alltså 

kommunikation med hjälp av bilder. Bildämnets roll i den svenska skolan förändras i olika 

tidsperioder. Under 60-talet kom idéer om förändringar avseende behovet av kunskap om bild. 

I förhållande till utvecklingen av ny bildmedia behövde eleverna få mer kunskap om bild och 

bildernas kommunikativa innehåll, samt kritiskt granskning av bildbudskap (Åsen 2006, 117). 

När det gäller kursplanens kommunikativa aspekt, anser lärare Kalle att bildkommunikationen 

är viktig och det är hans mål att eleverna drar nytta av bildernas kommunikativa funktioner:  

Lärare Olle anser att kursplanens kommunikativa aspekt är så viktig att det ska täcka hela 

undervisningen. Olles poäng är att bildämnet ska sikta mot förmedling av bildkunskap och 

bildernas betydelse för dagens blivande medborgare. Olle menar att i samband med 

utvecklingen av dagens visuella samhälle blir det av allt större betydelse för oss att lära oss 

om bilders budskap och om metoder för att läsa bilderna. 
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Det har kommit fram i den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU 03) att 

bildframställning dominerar i undervisningen, trots att det i läroplanen betonas att arbetet med 

bildmedia och bildkommunikation är viktigt. Det överensstämmer med Åséns studie.  Marner 

och Örtegren menar också att i en ny digital medievärld förändras konstvärlden och även 

skolämnet bild påverkas. Sättet att konstruera bilder går från det traditionella till det digitala 

sättet (Marner och Örtegren 2013, 37). När det gäller frågorna till Kalle: hur läraren använder 

digitala tekniker i undervisning, hur eleverna använder digitala tekniker i sina uppgifter på 

lektionerna och om läraren anser det vara viktigt att eleverna får någon slags kunskap som de 

kan ta med sig från processen, har jag inte fått ett klart svar. Kalle är medveten om de digitala 

mediernas vikt men svaret berör först området: varför eleverna ska ha bra bildkunskap i det 

visuella samhället.  

Läraren Kalle anser att det viktigaste i bildarbetet med digitala medier är att eleverna ska ha 

kunskapen om bildens betydelse, speciellt när eleverna lägger ut bilder i sociala medier.  

2.2.2 Lärarna syn på implementering av digitala medier 

De digitala medierna integreras i skolan på ett försiktigt sätt, snarare än att de ”adderas” 

(Marner och Örtegren 2013, 39–41). I min observation i bildundervisningarna används 

digitala medier på ett försiktigt sätt. Kalle tycket att det är viktigt att bildframställningen ska 

kombinera det analoga och det digitala. Digitala medier används i vissa begränsade situationer.  

När några elever frågar om de får använda datorprogram i bildlektionerna, ger han ett 

klartecken för det. Och i undervisningen ges information om att eleverna skall framställa 

bilder på papper i slutändan. Kalle tycker att digitala medierna ska vara som verktyg. 

Olles syn på implementering av digitala medier framgår av följande svar från honom. 

Jag har använt mig tidigare utav Ipads för ett fotoprojekt då skulle det förmedla en känsla, man 

ser i en bild. Man skulle redigera en pixel i en gratis APP. i undervisningen. Det var alla sju 

stycken klassar, jag ska säga 30 % till 70 i rent digitalt för att när man gör digitalt gör man av 

50 % av tiden åt att eleverna inte har sina Iipads laddare eller de har glömt Iipad hemma… det 

tekniska problemet och så vidare.  

Olle anser att de digitala medierna ska användas mycket i det bildframställande arbetet. Detta 

tolkas som Olles undervisningssätt tillhör kategrin digitala mediernas dominans av digitala 

mediernas implementering. 
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2.2.3 Ungdomarnas bildaktivititet med digitala medier på fritiden 

Enligt Marner och Örtegren (2014) arbetar många ungdomar digitalt med bild på fritiden. 

Ungdomarna fotograferar, bearbetar bilder och bygger dataspel. De publicerar bilderna på 

sociala medier där ungdomarna kommenterar varandras bilder. Min studie överensstämmer 

med Marner och Örtegrens undersökning. Ungdomarna använder mycket datorer och mobiler 

i hemmet. På Instagram har Calle redigerat fotobilden. Bilden redigeras i mån av 

kontrasteffekt. Tonen av bilderna ändras från en varm soluppgång till en kall solnedgång. 

Med färgkontrasten avseende den orangea och den blå, finner man en fin känsla av bildens 

trolleri. I samtal med Calle om hur han fick respons på bilden säger han att hans kompisar 

tycker att det är fint. Vad som avses vad som är fint med bilden, har jag inte fått något svar på. 

Calle tar kort på olika föremål, bilder på sig själv eller på naturen och då gäller det att bilderna 

ska vara fina och snygga för att lägga ut i sociala medierna. 

I min undersökning sysslar ungdomarna ofta med digitalt bildarbete på fritiden, inklusive 

rörlig bild och publicerar i olika sociala medier, och ungdomarna lärt sig hur man hanterar 

bildprogram på Youtube. Detta överensstämmer med vad Marner och Örtegren (2014) fått 

fram i sin undersökning. För dagens unga är internet en viktig del, och de tänker annorlunda 

om nät- användning än vuxengenerationen gör. Det beror på den positiva attityd som dagens 

unga har till nya teknologier, och den yngre kommer att ta till sig kunskapen mer direkt. 

Frågan om vad unga gör på nätet kategoriserar Dunkels till tre olika sätt att ungdomar gör på 

nätet: de roar sig, de umgås och de lär sig (ibid., 44). Max roar sig med bildkommunikationer 

i sociala medier, t.ex. Instagram och Snapchat. 

Min studie överenskommer med Dunkels studie om vad ungdomar gör på nätet, de roar sig, 

de umgås och de lär sig (Dunkels 2012). 

2.2.4 Koppling mellan bildframställning i skolan och på fritiden 

I Marner och Örtegrens (2014) undersökning om digitala medier i bildämnet, visas att 

ungdomarna inte räknar dessa aktiviteter som att de har att göra med bildämnet. Ungdomarna 

menar att bildämnet handlar om att teckna och måla medan bildskapande på fritiden har mer 

att göra med digital mediering än med bild mer digitalt mediering (Marner och Örtegren 2014, 

166). Intervjun med Jim och Max berättar att de tycker att digitala medier som 

bildframställningsverktyg används för lite, de vill gärna använda mer datorer i bildlektionerna. 

Läraren Kalle anser dock att bildframställning skall vara både analog och digital. I samtal med 

eleverna i klassen i min observation talar de om att bildskapande i hemmet är roligare då de 
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kan välja vad de vill och hur de vill. Detta överensstämmer med Marner och Örtegrens teori 

att med digitala medier får eleverna mer motivation i bildämnet. 

Med inbäddning av digitala medier menas att de digitala medierna bäddas in i ämnets olika 

didaktiska och kommunikativa faser i bildundervisningen. På det sättet kan elever använda 

bildprogram i form av digitala medier vidare i hemmet. Detta resulterar i att 

bildundervisningens effektivitet ökar (Marner och Örtegren 2014, 41- 42). Läraren Kalle 

betonar bildkunskap om bildanalys, kritisk granskning i samband med bildutläggning i sociala 

medier.  I digitala medier anser Kalle att elevernas sysselsättning i hemmet med digitala 

medier ger en positiv effekt i skolarbetet i bildämnet. Olles betoning av kunskap om bild och 

bildanalys anknyter till elevernas bildframställning i sociala medier. Enligt Olle är det viktigt 

att eleverna lär sig hur bilder är uppbyggda av olika slags symboler och andra tecken på olika 

sätt. Läran om tecken är ett central kunskapsmål i bildämnet enligt bildläraren Olle. På så sätt 

kan eleverna lösa de problematiska i det visuella samhället. I läroplan för grundskolan 2011 

förespråkas bildämnets strävan efter elevernas identitetsskapande arbete som ämnets centrala 

innehåll. Där står det om bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och 

maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas (Skolverket 2011 c). i 

diskussionen om varför det blir så viktigt att lägga bilder i sociala medier, påpekar Dunkkels 

att det skulle kunna vara den identitetsutveckling som unga går igenom under de åldrar som 

det här gäller verkar vara mest intressant, och det är för ungdomarnas behov av 

referenspunkter och av att spegla sig i andra för att veta att de finns (Dunkels 2006, 51). 

Ämnets bearbetning av ungdomars identitetsfrågor i läroplanen 2011, kan knytas till 

fritidssysselsättningen med bildskapande i sociala medier. 

2.3 Sammanfattning 

Studiens resultat visar att läraren Kalle utformar den pedagogiska planeringen utifrån 

elevernas behov. Det pedagogiska målet ska också innehålla Centrala innehållet i kursplanen. 

Angående implementering av digitala medier i undervisningen använder Kalle digitala medier 

som en sorts verktyg.  I undervisningen använder han dator mest för att förflytta bilder mellan 

sig själv och eleverna. Digitala medier integreras i hans undervisning på ett mer försiktigt sätt, 

snarare än att de ”adderas”.  Digitala medier används i vissa begränsade situationer. Kalles 

avsikt i bildundervisningen är dock att eleverna ska få kunskapen om bilders budskap och 

utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder. 
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Olle, den andre läraren, anser att det kommunikativa innehållet i undervisningen är den 

viktigaste delen i kursplanen. Att utbilda eleverna ur bildens kommunikativa aspekt är 

grundläggande kunskapskrav för elevernas nytta i det visuella samhället. När det gäller 

implementering av digitala medier i undervisningen, tycker Olle att de digitala medierna ska 

användas mycket mer än de analoga i det bildframställande arbetet. Detta tolkas som att Olles 

undervisningssätt tillhör kategorin digitala mediernas dominans av digitala mediernas 

implementering.   

Studiens andra frågeställning handlar om hur ungdomar arbetar i högstadiet med digital 

kommunikation i skolans bildämne och studien visar att eleverna delvis använder digitala 

medier för bildframställning. Generellt använder eleverna digitala medier för inspiration och 

bildsökning inför bildskapande arbeten. I projektarbeten som Årstiden och Collage, hämtar 

eleverna bilder på internet som de sedan använder som inspiration för bildarbeten. De klipper 

ut en del av bilderna och använder på nya sätt. I projektarbetet Collage använder eleverna 

digitala medier. Då använder eleverna sina mobiler eller dator för fotograferingarna och några 

av eleverna hämtar även bilder från sociala medier t.ex. Facebook. Redskap för projektarbetet 

Collage kombinerar det analoga och det digitala. Det finna några elever i studien som uttalar 

att de gärna vill arbeta med datorprogramet Photoshop helt och hållet, men 

bildframställningen ska ske genom kombination av det analog och det digitala. I processen 

under bildframställningen presenteras bilderna genom en utställning i en av skolans korridor.  

Studiens frågeställning om hur ungdomar arbetar med digital bildkommunikation på fritiden 

visar att eleverna kommunicerar med bilder aktivt i sociala medier. Alla eleverna i studien 

arbetar digitalt med bilder på fritiden. Min studie visar att eleverna använder datorer och 

mobiler i stor utsträckning i hemmet. Med datorer spelar ungdomarna mest spel men 

sysselsätter sig också med bildskapande i Photoshop. Med mobiltelefoner tar ungdomarna 

mest foto och kommunicerar med bilderna. I sociala medier t.ex. Facebook, Instagram och 

Snapchat kan ungdomarna utföra enkel bildredigering. När eleverna lägger upp bilder i 

sociala medier sker bildredigering nästan automatiskt. På Internet lär sig eleverna hantering av 

bildprogram genom Youtube och kompisar. Genom bildkommunikation utbyter eleverna 

information med varandra om olika funktioner i bildprogrammen. I min studie visar 

ungdomarna att de använder de sociala medierna som en kommunikativ arena, och de roar sig 

med digital bildaktivitetet i hemmet.  
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2.4 Diskussion av resultatet 

I frågeställningen om hur lärarna utformar bildundervisning avseende stöd till elevernas 

utveckling av bildkunskap som kan användas i vardagen, har det kommit fram att lärarna 

fokuserar på vikten av det bildkommunikativa innehållet i undervisningen. I samband med 

utveckling av dagens visuella samhälle blir det av allt större betydelse för eleverna att lära sig 

om bilders budskap. I projektarbetena Årstid och Collage syftas elevernas kunskapsbildning 

på att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig själva. Dessutom ökar elevernas 

bildkunskap om färg, form och komposition i bildframställningen. Det har kommit fram i 

studien att lärarnas mål i bildundervisnigen är att eleverna drar nytta av bildernas 

kommunikativa funktioner i sin vardag. I undervisningen förmedlas bildkunskaper mest i 

form av samtal mellan läraren och eleverna under arbetet med bildskapande. Studien visar att 

undervisningen innehåller mest bildframställning och eleverna har brist på 

bildkommunikation. Detta överensstämmer med Björcks studie.  Elevernas brist på 

bildpresentation i studien kan tyda på att bildämnet får för lite tid. Det behövs en mer utökad 

tid för bildämnet. På så sätt skulle bildutbildningen hinna täcka upp även den kommunikativa 

aspekten. Detta liknar även Åséns studie om att bildframställning dominerar i undervisningen 

vid utvärderingen av grundskolan. Kunskapsbildning genom samtal under 

bildskapandeaktiviteterna i undervisningen kan fungera bäst vid rimligt antal personer i 

gruppen för diskussion. I dagens skolsituationer där en klass består av 23 elever på 

bildundervisningen, är det svårt att uppfylla det idealiska kunskapskravet i bildämnet.  

Analysen om lärarens inställning till bild som kommunikationsämne, särskilt med digitala 

medier visar att lärarna väl är medvetna om de digitala mediernas vikt. Det har kommit fram 

två olika inställningar i studien. Det beror på olika syn på digitala medierna användning av de 

två olika lärarna i bildundervisningen. En för in digitala medier försiktigt som digitalt verktyg. 

Digitala medieringen begränsas till bild- och inspirationshämtning på internet medan andra 

anser att undervisning ska vara fullt med bildkommunikativinnehåll och digitala medier förs 

in helt och hållet. Detta liknar Marner och Örtegrens begreppen, ”Addering ”och ”Digitala 

mediernas dominans”. I diskussionen om att bildämnet ska innehålla 100 % av den 

kommunikativa aspekten i undervisningen, kanske kan detta riskera att bildframställning 

minskar i betydelse i undervisningen. Och därmed kanske det roliga försvinner i bildämnet. 

Jag anser att ämnet bild ska vara både roligt och krävande. När det gäller införande av digitala 

medier, verkar det som att det är ett tydligt faktum att digitala medier förs in i 

bildundervisningen med dagen snabba teknologiska utveckling. Här kan man tänka sig en 
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fråga som handlar om hur digitala medier ska föras in i bildundervisningen för att anpassa sig 

i den samhälleliga förändringen. Troligen kan vi tänka på hur mycket vi inser att de digitala 

medierna påverkar lärande och använder dem som resurser i utformning av undervisning för 

det kreativa aktivitetet.  

Eleverna i studien säger att de lär sig de olika bildprogrammen på internet och genom 

varandra för bildaktiviteterna både i skolan och i hemmet. Jag anser att undervisningen ska 

kunna vara heltäckande för elevernas hantering av bildprogram. Man kan tänka sig några 

lösningar på detta problem. Jag anser att för det första ska finnas en skolmiljö där lärarna får 

förutsättningar att vara öppna för nya tankar, exempelvis att lärarna får tillgång till ett forum 

där man kan utbyta nya idéer så att de nya tankarna kan genomföras i praktiken. Förmedling 

av bildutbildning anpassas då snabbare parallellt med elevernas lärande som sker på egen 

hand i den nya bildframställningen. För det andra ska det finnas ett system där läraren ska 

kunna utvecklas för förbättrad och optimal undervisning, exempelvis bidra till fortutbildning 

av bildläranas kompetens för en ökad undervisningskvalitet.  

 Studien visar att eleverna i detta aktuella högstadium använder digitala medier för inspiration 

och bildsökning inför bildskapande arbete. Huruvida detta överensstämmer med förhållanden 

på andra ställen kan jag inte uttala mig om, men så här ser det ut här: Vid temaarbetena Årstid 

och Collage hämtar eleverna bilder på internet och använder sedan bilderna för inspiration 

eller för bildskapande arbete. Enligt Marner och Örtegren är det idealiskt att kombinera de två 

sätten, det traditionella och det digitala i bildframställningen avseende bildredskap. De två 

lärarna är medvetna om de digitala verktygens fördelar, och de anser att den digitala tekniken 

gör att bildundervisningen förbättras optimalt. Frågan här är hur man använder digitala medier 

i undervisningen. Att inse att hantering av de digitala verktygen är samma som att hantera 

penna och papper för bildarbete är poängen med min diskussion. Ökat digitalt stöd skulle 

också göra det lättare att presentera bilder inför publik. Det händer inte så mycket med den 

kommunikativa aspekten i bildundervisningen fast det betonas i styrdokument i Lgr sedan 

1980-talet. Bildpresentation med digitala verktyg kan öka elevernas motivation, och den 

förbättrar möjligheterna att uttrycka bildbudskap. 

I frågeställningen; hur ungdomar arbetar med digital bildkommunikation på fritiden det 

kommit fram att eleverna spelar dataspel och tar foto med mobiler. De använder mest foton i 

sociala medier. Ungdomarna umgås i sociala medier där bildkommunikationer sker även 

mellan andra generationer. Bildredigering gör ungdomarna i de sociala medierna och 
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datorprogram som Photoshop. Den aktiva bildframställningen på fritiden sker via 

datorprogrammen mer än i de sociala medierna. Eleverna som aktivt intresserar sig för 

bildskapande föredrar att arbeta med Photoshop framför sociala medier. Frågan om 

bildutbildning i skolan påverkar bildaktiviteten i hemmet får ett kritiskt svar av eleverna, det 

vill säga att eleverna inte inser att bildkunskap används i bildaktiviteter på fritiden. Lärarna 

tycker att det är en intressant fråga om bildskapande, och bildkommunikation i sociala medier 

skall tas upp i bildundervisningen. Men de säger att det är svårt att utföra undervisningen av 

olika anledningar. Här funderar jag på en pragmatisk syn på kunskapsutveckling: hur hänger 

de erfarenheter som barn gör i sin vardag ihop med de erfarenheter barnet gör i skolan? 

(Lundgren, Säljö och Liberg 2012, 175-185) Poängen till detta är att skolan mycket väl kan 

bidra till barnens utveckling av vardagsrelevanta kunskaper. Elevernas lärande i bild i skolan 

bidrar till digitala arbeten i hemmet. Med kunskap om de praktiska delarna i bild t.ex. färg, 

form och komposition kan eleverna arbeta självständigt utifrån egna kreativa idéer utan att bli 

beroende av de enkla registeringsprogrammen. Dessutom är elevernas kritiska granskning av 

den enorma bildinformationen nödvändig i samhället. 

I studien diskuterar jag om digitala mediers användning i skolan och i hemmet, och hur 

lärarna och eleverna använder digitala medier i bildaktiviteter. Barn och ungdomar använder 

mycket bilder i sociala medier, och bildkommunikation sker ständigt i deras vardag. 

Bildaktiviteterna verkar ha stor betydelse för ungdomar avseende deras identitetsskapande 

arbete. I studiens resultat nämnde jag en fråga om varför det är så viktigt för ungdomarna att 

lägga upp bilder i sociala medier. Enligt Dunkels studie (2006) menar Dunkels att det är 

ungdomarnas behov av referenspunker och av att spegla sig i andra för att veta att de finns.  

Ungdomars identitetsutveckling genom bildaktivitet i sociala medier verkar vara ett aktuellt 

faktum i det tekniska och visuella samhället, speciellt i samband med bildaktivitet verkar det 

vara ett intressant forskningsområde, för vidare forskning kan det bli ett tänkvärt område för 

en framtida studie. 
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Bilagor 
Intervjufrågor 

Till lärare 

1 Hur bygger du upp din undervisning?  

2 Vad tycker du viktigt att ha med i undervisningen? 

3 Hur utgår du från kursplanens kommunikativa aspekt? 

4 Hur använder du digital teknik i din undervisning? 

5 Hur använder eleverna digital teknik i sina uppgifter på lektionerna? 

6 Hur lär sig bildlärare om digital teknik i den snabba teknologiska utvecklingen? 

7 Hur anser du att undervisning om visuella kommunikationen utformas?  Med det 

traditionella eller det nya digitala? 

8 Hur behandlas bildämnets visuella och kommunikativa aspekter i vad gäller 

digitala respektive traditionella tekniker? 

9 Anser du att bildskapande för och bildkommunikation i sociala medier skall tas 

upp i bildundervisningen? 

10 Vad är svårt och lättast när du arbetar med digitala medier i undervisningen? 

11 Vad anser du när det gäller undervisningstid? (om du har tilläckligt tid för 

reflektion kring elevernas uppgifter som handlar om den visuella 

kommunikationen). 
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Till elever 

1 Hur får ni arbeta med datorer eller mobiltelefoner i bildundervisningen?  

2 Vad brukar ni göra när ni använder datorer eller mobiltelefoner? 

3 Hur arbetar ni med datorer och mobiltelefoner på fritiden med bilder? 

4 Hur gör ni bilderna? 

5 Vilka sorter bilder gör ni? 

6 Brukar ni använda sociala medier? vilka? 

7 Brukar ni lägga upp bilder där? 

8 Vilka sidor tycker ni är bra att kommunicera med?  

9 Vem/vilka kommunicerar ni med? 

10 Hur lär ni er att använda datorprogram och mobiltelefoner? 

11 Vilka sorters bilder lägger du upp i sociala medier? 

12 Hur många bilder brukar du lägga i sociala medier? 

 


