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Abstrakt  
Detta är en fallstudie med syftet att studera hur digitala verktyg används vid bildlektioner. För att kunna 

besvara detta har vi observerat tre bildlektioner på samma skola i södra Sverige. Vi valde sedan att dela in 

vår empiri i tre olika delar utifrån den didaktiska triangeln; lektionsinnehåll och elevers skapande, lärarens 

upplägg och strategi samt läraren och eleverna. Utifrån dessa kategorier jämför vi, samt ser skillnader i hur 

de digitala verktygen används under bildlektioner från årskurs 7 till 9 på en högstadieskola. I och med att 

det är en och samma lärare finns det stora likheter mellan lektionerna men också en del olikheter. Det vi 

kunde se i resultatet var att datorn var ett återkommande verktyg och stöd på flertalet olika sätt, både som 

verktyg i arbetet och som trygghet vid svårigheter. Vi diskuterar även relationen mellan lärarens och 

elevernas olika relationer till digitaliseringen, där vi kan se att eleverna tar med sig den digitaliserade 

världen till lektionerna på diverse olika sätt, medan läraren inte uppmärksammar den i någon vidare 

utsträckning. 

 

Nyckelord: Bild, bildlärare, digitala verktyg, digitalisering, didaktiska triangeln, visuella metoder, skola 
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Introduktion 

Inledning  

Det har skett stora förändringar av det digitala i samhället under de senaste 100 åren och teknologin 

fortsätter att förändras, vilket påverkar alla delar inom samhället (Mannila, 2017).  Det innebär att det även 

sker förändringar inom skolväsendet vad gäller det digitala. Kraven på skolorna att utbilda eleverna i deras 

kunskaper kring digitala verktyg i form av nya målkriterier växer i takt med att samhället blir allt mer 

digitaliserat. Regeringen har lagt fram en digitaliseringsstrategi för att Sverige ska vara i framkant av den 

globala digitaliseringen (Regeringskansliet, 2017). Skolverkets revidering av läroplanen innebär tillägg och 

ökad användning av digitala verktyg, där elevernas digitala kompetens idag är en viktig aspekt 

(Skolverket, 2017). Digitaliseringen i skolan är dock inte något som påbörjades för ett år sedan, utan har 

pågått under en längre tid tillbaka.  

 

Hansson (2013) har gjort en fallstudie liknande denna, dock av etnografisk karaktär där hon samlade in 

material under tre år, till skillnad från oss som har gjort en liten fallstudie där material samlades in under 

tre lektioner. I avhandlingen får vi följa hur digitaliseringen har utvecklats från att en IT-plan skulle 

implementeras till dess slutskede då tanken var att den skulle vara implementerad i skolan (Hansson, 

2013). I vår diskussion har vi valt att utgå från avhandlingens beskrivningar av var digitaliseringen i skolan 

befann sig hösten 2008, i jämförelse med hur det ser ut idag utifrån vårt insamlade material, 10 år senare.   

 

För att kunna se likheter och olikheter delade vi upp vår empiri i tre kategorier som begrundar sig i den 

didaktiska triangeln, innehåll, läraren och de lärande. Löfdahl, Saar och Hjalmarsson (2011) förklarar en 

didaktisk arena som vad för betydelse, utveckling, kunskapsmöjligheter och skapande av förändring som 

i deras fall fritidshemmet öppnar för, vi kopplar det istället till bildämnet. Didaktiken brukar utgå från tre 

frågor, vad, hur och varför som då problematiserar undervisningens innehåll och arbetssätt. Detta ställs 

sedan i relation till vilka syften läraren har och till vilka läraren undervisar (Lundegård, Wickman & 

Wohlin, 2004). Didaktiken kan fångas in under frågorna vad som ska läras ut, varför och hur men även för 

vem och av vem. Detta kan i sin tur hjälpa läraren att planera en bättre pedagogisk lektion (Pihlgren, 2013).  

 

Läroplanen (Skolverket, 2017) tar upp som ett huvudmål att eleverna ska ha lärt sig att använda modern 

teknik som ett verktyg för bland annat kunskapssökande, kommunikation och skapande. Vi har valt att 

fokusera på den skapande delen i det målet. Varför den delen var särskilt intressant för oss var dels för att 

vi båda har läst till grundlärare med arbete i fritidshem, där vi har haft inriktning mot bild och dels för att 

vi tycker att det är intressant att se vad som sker och vad som har skett när ett praktiskt och analogt ämne 

möter den digitala världen.  

 

Såväl Heydon, McKee och Daly (2017) som Erixon, Marner, Scheid, Strandberg och Örtegren (2012) menar 

att bildämnet är ett väldigt individuellt och personligt ämne, eleverna skapar sina tankar och känslor och 

ibland kan det vara svårt för eleven att visa upp vad denne har skapat. När det nu har blivit vanligare att 

ta hjälp av datorer och Ipads på lektionerna så har eleverna öppnat upp sig mer, genom att vara nyfikna 
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på varandras digitala skapelser och utifrån dem börja diskutera mer om skapelsen vilket har lett till att 

ämnet i sig har blivit mer av ett socialt ämne istället för ett individuellt (Erixon et al., 2012; Heydon et al., 

2017). Med detta i åtanke kommer vi till vårt problemområde som vi väljer att formulera på följande vis: 

Vad händer när bildämnet börjar digitaliseras? 

 

Bakgrund  

Här presenteras ett urval av den forskning som vi anser vara relevant till vårt syfte och problemområde i 

denna studie. Alla de forskare som presenteras i detta kapitel har studerat antingen digitalisering i skolan 

eller bildämnets digitalisering. 

Digitaliseringen i skolan tar form 

Hansson (2013) har utfört en etnografisk fallstudie på en högstadieskola som handlar om digitaliseringens 

införande i skolan, där studien börjar hösten 2008 och avslutas försommaren 2011. Syftet med studien 

beskrivs som ett utforskande av den förändringsprocess som uppkom när en skola fokuserade på att 

utveckla det digitala i form av digitala hjälpmedel i undervisning och digitala kompetenser (Hansson, 

2013).  

 

Det fanns de pedagoger som hade både intresse för och arbetsuppdrag inom IT-användningen och 

utvecklingen av det, samtidigt fanns det även pedagoger som inte var lika intresserade. Användningen av 

datorer verkade mest bidra till att väcka känslor som frustration. Trots att datoranvändningen kan ha 

flertalet olika syften, återkom frustrationen till problemet med den dåliga tillgången till datorer. Detta rörde 

såväl lärarnas planering och förberedelse för lektioner, som för elevanvändning under lektionstid. Utöver 

detta framkom det även att flertalet lärare undvek att planera lektioner där eleverna skulle arbeta med 

datorer. Datorns främsta uppgifter blev som redskap för att planera och förbereda lektioner eller som ett 

praktiskt och användbart instrument vid exempelvis genomgångar på lektioner. Lärarna upplevde att 

projektorn har bidragit till att nätbaserade resurser är mer lättillgängliga vid interaktioner med klasser. 

(Hansson, 2013.) 

 

Flera av lektionssalarna var 2008 utrustade med både dator och projektor med fast internetuppkoppling, 

utöver detta fanns det interaktiva skrivtavlor (smartboards) i tio salar och fler var beställda då tanken och 

avsikten var att det i majoriteten av lektionssalarna skulle finnas en smartboard. Det var dessvärre få lärare 

som kände att de kunde använda och nyttja dessa tavlors fulla kapacitet. Andra digitala verktyg som olika 

typer av kameror, exempelvis filmkameror och digitalkameror fanns också att finna men dessa användes 

främst av några enstaka lärare. I klassrummen fanns det en stationär dator och det fanns även några mindre 

datorsalar, men dessa användes huvudsakligen för skolans specialpedagogiska verksamhet. Då 

skadegörelse på datorsalarnas redskap och utrustning tidigare har varit ett bekymmer har nu en mobil 

lösning tillämpats där en vagn med tolv bärbara datorer med trådlös internetanslutning finns för lärare att 

ansvara för, det låga antalet datorer som var tillgängliga för elever var ett återkommande bekymmer för 

flera av lärarna. I skolans bibliotek fanns det även några datorer som var tillgängliga för elever. Fler 

datorvagnar var dock planerade och dessa skulle då knytas till de olika arbetslagen för att förenkla bokning 

av dem. (Hansson, 2013.) 
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Vårterminen 2011 byts de bärbara lärardatorerna efter cirka ett år ut till nya dockningsbara datorer. Detta 

medförde att de stationära lektionssalsdatorerna frigjordes och därmed blev användandet av skolans 

datorpark mer öppen och flexibel. Datorsalen har gjorts rymligare och fler datorer än tidigare fanns 

tillgängliga. Till följd av detta hade lärarna nu börjat planera in datorer i viss mån under vissa lektioner för 

eleverna att använda och lärare som tidigare hade motsatt sig att arbeta med datorer med eleverna såg nu 

nya möjligheter. (Hansson, 2013.) 

   

Bildläraren i fokus 

En stor del av den forskning som vi har tagit del av handlar om digitaliseringen utifrån bildlärares egna 

uppfattningar. Studiernas fokus är riktat mot bildlärarens inställning till vilken typ av roll och i vilken 

utsträckning digitala verktyg har i ämnet. (Erixon et al., 2012; Phelps & Maddison, 2008; Marner & 

Örtegren, 2013.) 

 

Nya digitala verktyg implementeras sakta i bland annat bildämnet, men de gamla teknikerna (till exempel 

användandet av pennor och penslar) bland bildlärarna är fortfarande de som är dominerande. Samtidigt 

digitaliseras samhället utanför skolans väggar och en spänning finns att urskilja mellan de gamla 

teknikerna i ämnet och de digitala verktygen, där det digitala anses invadera skolan och bildämnet. 

Introduceringen av det digitala i ämnet bild kan ses som en kompromiss mellan de två skilda 

bildkulturerna, de gamla teknikerna för att skapa och det nya digitaliserade skapandet, där gränserna då 

omdefinieras för att få dessa två sätt att skapa att samexistera och samverka med varandra. (Erixon et al., 

2012.) 

  

Marner och Örtegren (2013) har liksom Erixon et al. (2012) kommit fram till att digitaliseringen av ämnet 

har börjat, men det går långsamt. Marner och Örtegren (2013) menar att digitalisering är något som inte 

kan ske av sig självt, utan det kräver att någon gör något digitalt. Med andra ord finns inte den 

digitaliserade världen och dess möjligheter om inte den riktiga världen med människor finns för att skapa 

den (Marner & Örtegren, 2013). Såväl Erixon et al. (2012), Marner och Örtegren (2013) som Phelps och 

Maddison (2008) kom fram till att det kan vara svårt att få tillgång till den digitaliserade världen då 

möjligheterna till att införa och tillämpa digitala verktyg i bildundervisningen varierade bland olika skolor, 

bland annat på grund av att de hade olika tillgång till digitala verktyg, men också på grund av varierande 

inställning och kunskap hos bildlärarna.  

 

Praktiken i fokus 

Medan de tre ovannämnda artiklarna och studierna har baserats på bildlärares personliga åsikter och 

synpunkter har Heydon et al. (2017) valt att fokusera på digitaliseringen i praktiken. Deras fokus ligger på 

att undersöka de för- och nackdelar som implementeringen av digitala verktyg i bildsammanhang kan ha 

på olika typer av sociala relationer. Heydons et al. (2017) studie handlar i korta drag om utgången av ett 

försök till integrering av digitala verktyg i ett redan befintligt konstprogram. Resultatet visar att oavsett 

ålder fanns en vilja att dela med sig och hjälpa varandra med det digitala skapandet, samt att det uppstod 

en förståelse och glädje av att kunna visa upp processerna och de färdiga produkterna för såväl andra 

deltagande i konstprogrammet, som för nära och kära som inte deltog (Heydon et al., 2017). Införandet av 
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iPads i konstprogrammet resulterade i att skapa sociala relationer, inte bara mellan jämnåriga, utan även 

mellan unga och gamla (Heydon et al., 2017). 

  

Digitaliseringens betydelse för bildämnet 

I de olika artiklarnas slutsatser och resultat kan en del likheter upptäckas. Såväl Erixon et al. (2012), som 

Phelps och Maddison (2008) och Marner och Örtegren (2013) upptäckte att det finns ett motstånd till 

bildämnets digitalisering. Undervisande bildlärare menade att det kolliderar med och tar tid ifrån det som 

är väsentligt och typiskt för bildämnet, exempelvis måla och teckna (Erixon et al., 2012; Marner & Örtegren, 

2013; Phelps & Maddison, 2008). Marner och Örtegren (2013) menar även att det kan bero på en rädsla för 

att allt i bildämnet till sist blir digitalt. Marner och Örtegren (2013), Phelps och Maddison (2008) och Erixon 

et al. (2012) är alla eniga om att det sakta men säkert sker både implementering och utveckling av det 

digitala i ämnet bild. 

  

Trots att det fanns en motvilja bland flertalet av de lärare som deltog i de olika studierna fanns det också 

de som såg på digitaliseringen som något positivt. Dessa lärare var drivande och intresserade av den 

omvandling och riktning som ämnet är på väg mot och såg det som ett gyllene tillfälle att lyckas fånga upp 

och engagera ännu fler elever eftersom digitaliseringen leder till att fler tekniker för skapande introduceras 

och tillkommer. Det i sin tur kan leda till en breddning av kreativiteten. Utöver möjligheten att engagera 

fler ansåg dessa lärare också att det var positivt att den inriktning som det digitaliserade bildämnet tar 

leder till att mer fokus hamnar på ämnet som kommunikation (Erixon et al., 2012; Phelps & Maddison, 

2008; Marner & Örtegren 2013). 

  

Heydon et al. (2017) och Erixon et al. (2012) argumenterar för och förklarar på vilket sätt digitala verktyg i 

bild resulterar i ett gemensamt och socialt ämne istället för ett väldigt individuellt ämne. Erixon et al. (2012) 

och Heydon et al. (2017) menar att elevernas nyfikenhet och intresse för varandras digitala skapelser leder 

till diskussioner som i sin tur är bidragande faktorer till förändringen från individuellt ämne till socialt 

ämne.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Både resultat och slutsatser är liknande och stämmer överens i den tidigare forskningens olika studier 

(Erixon et al., 2012; Marner & Örtegren, 2013; Phelps & Maddisons, 2008; Heydon et al., 2017). Den 

väsentliga skillnaden som de olika inriktningarna medför i resultatet i de olika studierna är att de som 

valde att ha bildläraren i fokus fick resultat i form av bildlärarnas egna uppfattningar, antaganden och 

synpunkter. Då Heydon et al. (2017) studerar när något sker och ser direkta resultat som inte är baserade 

på någons tankar utan på direkta händelser, innebär det att de får en omedelbar inblick i de effekter och 

den kreativitet som de digitala verktygen i skapandet av bilder kan ha. Heydon et al. (2017) har istället för 

själva digitaliseringen som fokus koncentrerat sig på det sociala samspel som träder i kraft i samband med 

implementering av digitala verktyg och digitalt bildskapande och kommit fram till att det sker socialisering 

och en delad nyfikenhet bland deltagarna. Gemensamt för alla studierna var att det digitala främjar 

kommunikation i ämnet bild (Erixon et al., 2012; Marner & Örtegren, 2013; Phelps & Maddison, 2008; 

Heydon et al., 2017.) 
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vad som händer när bildämnet börjar digitaliseras och hur digitala 

verktyg används vid tre bildlektioner på en högstadieskola i södra Sverige. 
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Metod  
I det här kapitlet kommer vi att gå igenom de metoder vi har valt och förklara hur de anpassades till 

specifikt den här studiens kontext och sammanhang. Vi kommer att beskriva de metoder vi använde oss 

av på plats för att samla in det empiriska materialet samt information om skolan vi besökte och förklaring 

till varför den valdes kommer också att finnas i detta kapitel. Avslutningsvis diskuterar vi för- och 

nackdelar med våra val av metoder och tillvägagångssätt. 

 

Metodologi 

Vår studie är kvalitativ i den benämning att det vi undersöker är vad som händer när bildämnet börjar 

digitaliseras, i jämförelse med en kvantitativ studie där storlek och mängd i olika sammanhang studeras 

(Åsberg, 2001).  Det är en kvalitativ ideografisk fallstudie där vi observerar tre lektioner i bildämnet på en 

skola. Ideografisk metod innebär att det enskilda, det säregna beskrivs och studeras, det i sin tur medför 

att inga övergripande slutsatser kan dras utav vår insamlade empiriska data, men studien kan trots detta 

göra det möjligt för läsaren att relatera och dra paralleller till liknande sammanhang och händelser (Åsberg, 

2001).   

 

...men graden av ett sådant möjligt igenkännande och därmed generalisering kan 

förstås inte handhas inom ramen för studien. (Åsberg, 2001, s. 65)  

 

Det här är en fallstudie som är baserad på induktiv empiri i form av observationer och erfarenheter, samt 

slutsatser utifrån dessa (Åsberg, 2001). Med induktiv empiri menar vi att vi utifrån våra erfarenheter och 

observationer drar slutsaster. Problemet med den induktiva metoden är att förhastade slutsatser lätt kan 

dras och inte kan vi heller dra en hundraprocentig slutsats eller slutgiltigt bevisa en allmängiltig utsaga 

baserad på x antal enskilda utsagor (Åsberg, 2001). En fallstudie associeras ofta med en typ av plats som i 

vårt exempel; en och samma bildsal (Bryman, 2018). Fallstudier är för det mesta av ideografisk karaktär, 

detta betyder att forskaren är intresserad av att uppmärksamma unika drag hos bestämda fall, utifrån dessa 

kan inte generella påståenden och slutsatser dras (Bryman, 2018; Åsberg, 2012). 

 

Förutom studiens karaktäristiska drag som kvalitativ ideografisk fallstudie har den präglats av visuella 

metoder i såväl datainsamlingsmetod som analysmetod (Fors & Bäckström, 2015). Vad det innebär 

tydliggörs och förklaras under respektive rubrik. 

 

Datainsamlingsmetod 

Vid insamlandet av data har vi använt oss av vad Fors och Bäckström (2015) kallar för visuella 

fältanteckningar. Vi har främst använt dessa i form av fotografier, men även videofilm för att dokumentera 

våra fältstudier. Detta för att de visuella fältanteckningarna synligt och auditivt kan delge information om 

studiens fokus genom bland annat ljudupptagning, stillbilder och rörliga bilder. De ger också en möjlighet 

att återuppleva fältstudierna upprepade gånger för att inte missa något, samt för att framkalla minnen av 

fältstudierna som till exempel lukter och stämningar (Fors & Bäckström, 2015). 

 

De visuella fältanteckningarna kombinerade vi med manuella fältanteckningar där vi antecknade i ett block 
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vad vi uppfattade, såg och reagerade på under observationerna. Detta för att få med så mycket information 

och material som möjligt från våra fältstudier. 

 

Urval 

Urvalet av såväl skola som deltagande personer blev för oss väldigt begränsat, då vi vid flertalet gånger 

blev nekade att besöka en skola och därmed även en bildlärare fanns det varken gott om tid eller alternativ 

kvar. Från början var tanken att vi skulle besöka och studera en låg- och mellanstadieskola med årskurser 

F-6, detta för att det inte finns någon direkt forskning om vårt valda område i de lägre skolåren samt för 

att det är i dessa åldrar och årskurser som vi själva kommer att undervisa i. Till slut fick vi lägga ner idén 

om en låg- och mellanstadieskola då alla vi kontaktade tackade nej, undvek att svara eller ångrade sig. Vi 

fick då använda oss av de kontakter vi själva hade sedan tidigare och hörde av oss till en av våra gamla 

VFU-handledare som arbetar som bildlärare på heltid på en högstadieskola, därmed blev det ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär att det är personer som råkar finnas tillgängliga för tillfället för forskaren, 

som i sin tur leder till hög svarsfrekvens men det går ej att generalisera resultaten (Bryman, 2018).  

 

Skolan vi genomförde våra fältstudier på är en kommunal högstadieskola, årskurs 7–9 i en ganska stor 

kommun i södra Sverige. Där finns även grundsärskola med inriktning mot både ämnen och 

ämnesområden i årskurs 7–9. Skolan har ungefär 300 elever. Bildläraren som ställde upp för vår studie 

utexaminerades 1990 och har arbetat som aktiv bildlärare sedan dess. Hen arbetar främst med eleverna i 

grundskolan i årskurserna 7–9 men ibland även interagerat med grundsärskolan i samma årskurser. 

 

Instrument 

För att videofilma bildläraren och de digitala verktygen under bildlektionerna användes en systemkamera. 

Till fotograferandet av det digitala användandet och de digitala verktygen användes en digitalkamera. Vi 

valde att filma med en systemkamera för att det ger en skarp bild och har ett bra ljudupptag, men även för 

att det känns mer professionellt än att filma med våra mobiltelefoner. Risken med att filma med en 

mobiltelefon är att någon ringer eller skickar meddelande i form av t.ex. sms eller Messenger, vilket då kan 

leda till att videoinspelningen blir avbruten. Flygplansläge kan användas för att undvika dessa eventuella 

avbrott, men det faktum att såväl batteritid som lagringsutrymme fortfarande kan orsaka problem kvarstår, 

samt ifrågasättandet av vår professionalitet. Vi valde att samla alla fotografier i en kamera och allt filmat 

material i en annan dels för att vara säker på att minneskorten skulle ha kapacitet att samla in allt material 

som vi behövde, men även för att ha någon form av struktur och ordning på materialet, för att lättare kunna 

navigera sig igenom det. 

 

Ett vanligt randigt A5 anteckningsblock och blyertspenna användes för skrivandet av de manuella 

fältanteckningarna.   

 

Procedur 

Vi valde att samla in data med visuella fältanteckningar i form av videoinspelning och fotografier, men 

också genom handskrivna fältanteckningar av tre olika bildlektioner på en högstadieskola i södra Sverige.  
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Vi valde att videofilma våra observationer samtidigt som vi förde fältanteckningar för att ha möjlighet att 

ta del av allt vi såg, samt för att kunna gå tillbaka och se det flera gånger för att vara säkra på att vi inte har 

missat något, vilket är lätt hänt om observatören enbart för anteckningar. Till en början funderade vi över 

hur vi skulle få personer att acceptera att filmas i samband med insamling av data till vår forskningsstudie, 

hur mycket en kamera kan komma att distrahera och störa dem från att agera som vanligt och naturligt, 

men enligt Fors och Bäckström (2015) är dessa funderingar inte längre så relevanta som man först kan tro. 

Bidragande faktorer till att inte samma funderingar som nämndes ovan längre är aktuella, kan vara att det 

inte längre är något konstigt eller obehagligt att bli filmad i forskningsrelaterade syften, kameror finns 

tillgängliga i princip överallt i dagens digitaliserade samhälle, eftersom forskarna själva ingår i den digitala 

utveckling som sker och därmed också blir mer vana vid kameror och hanteringen av dem blir processen 

även smidigare (Fors & Bäckström, 2015). 

 

Våra observationer ägde rum under en heldag på tre olika lektioner, en i vardera årskursen på högstadiet. 

Med andra ord observerade vi bildläraren när hen höll i en bildlektion för årskurs 7, en för årskurs 8 och 

en för årskurs 9. Detta för att samla in så mycket material som möjligt till vår studie då de tre olika 

årskurserna gör olika saker på lektionerna. Vi observerade med hjälp av att filma läraren med en 

systemkamera, givetvis efter att missiv delats ut och godkännande av läraren hade samlats in. Utöver 

videoinspelningen av läraren under tiden hen höll i lektionerna förde vi också fältanteckningar och 

fotograferade digitalt användande på lektionerna, samt elevernas skapelser. 

 

Analysmetod 

Vi har gjort en kvalitativ analys, vilket innebär att vi vid vår bearbetning och analys använt oss av kodning 

och sortering enligt Fors och Bäckströms (2015) visuella metoder som analysmetod. En kvalitativ analys 

handlar om att ordna det insamlade materialet (i det här fallet visuellt material) i kvalitativa kategorier som 

berör vårt problemområde om vad som händer när bildämnet börjar digitaliseras (Fors & Bäckström, 2015). 

Vår analys startade med kodning av det insamlade materialet, det betyder att vi började med att anteckna 

vad materialet innehöll (Fors & Bäckström, 2015). Då materialet var digitalt blev sorteringen som följde 

också digital. När vi granskade och sorterade materialet utgick vi från vad Fors och Bäckström (2015) kallar 

för det visuella materialets sociala dimensioner. De förklarar dessa dimensioner på följande vis: 

 

...och en social dimension (alltså den sociala, kulturella och historiska och samhälleliga 

kontext i vilken bildens användande är inbäddad).  s. 133 

 

Utifrån dessa kontexter ger Fors och Bäckström (2015) sedan förslag på frågor som utgångspunkter för 

analysen. De föreslår bland annat frågor som handlar om hur, när, för vem och varför (Fors & Bäckström, 

2015). Dessa föreslagna frågor ligger i nära anknytning till och är nästintill identiska med didaktikens tre 

huvudfrågor vad, hur och varför (Skolverket, 2016). I och med detta samband valde vi att fokusera på de 

sociala dimensionerna utifrån de tre didaktiska frågorna vid kodningen av materialet och därmed blev 

kategorierna relationen mellan dessa frågor, som synliggörs och blir tydliga i den didaktiska triangeln (se 

figur 1). Den didaktiska triangeln symboliserar och tydliggör sambanden mellan didaktikens tre 

huvudkomponenter som är läraren, den lärande och innehållet (Skolverket, 2016). Relationerna 
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komponenterna emellan kan vara vad läraren väljer för innehåll, hur läraren vill att innehållet lärs ut och 

genomförs, samt varför eleverna ska lära sig innehållet, deras erfarenhet och inställning till innehållet som 

valts ut av läraren. Denna utgångspunkt ledde till att det sorterade innehållet till slut delades upp i tre olika 

mappar på datorn. När vi var färdiga med sorteringen av materialet i mapparna övergick vi till att utforma 

kategorier utifrån vilka av den didaktiska triangelns relationer som fanns i det sorterade materialet. 

Kategorierna blev därför: Lektionsinnehåll och elevernas skapande, Lärarens upplägg och strategi, samt 

Läraren och eleverna.   

 
Figur 1: Den didaktiska triangeln som tydliggör relationerna mellan de olika komponenterna för hur kunskap och lärande sker.  

 

Etiskt ställningstagande & metoddiskussion 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för humanistiska och samhällsvetenskapliga 

studier. Vi var noga med att varken elever eller namn fanns med på de fotograferade bilderna, detta för att 

det ska gå att identifiera vem som har gjort vad. Vid fotografering av elevers skapelser tillfrågades alltid 

eleverna innan dessa fotograferades. 

 

Vi har utfört studien på en tidigare VFU-plats för en av oss, vilket innebar att läraren som studerades kände 

oss. Det kan ha varit till vår fördel då läraren verkade känna en sorts trygghet med att vi filmade hen under 

tiden hen höll i lektioner. Hen sade till och med själv att vi glömdes bort och att arbetet pågick som vanligt. 

Eftersom den ena av oss har varit med under en fem veckors verksamhetsförlagd utbildning med denna 

lärare finns en förförståelse för såväl lektionernas upplägg som för hur läraren vanligtvis beter sig utan 

kameror i närheten. När inga elever behövde hjälp under kortare perioder eller när vi fick vänta på att en 

bild skulle skrivas ut märktes tydligt att läraren var medveten om oss, men så fort något hände igen var vi 

som bortglömda. Med detta i åtanke anser vi att vi inte påverkade lärarens vanliga undervisningsrutiner i 

någon nämnvärd grad. Det kan vara en fördel för den person som ska bli observerad att känna 

observatören sedan innan då det kan medföra att denne känner sig mer avslappnad och naturlig än om det  

är en främmande observatör (Lalander, 2015).  
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Det faktum att en av oss hade förförståelse för vad lektionerna handlade om, kan ha påverkat en del genom 

erfarenhetsbaserade förutfattade meningar. Vi insåg att saker och ting hade förändrats vad gäller de 

digitala verktygen i bildsalen, bara några få förändringar, men som i sin tur resulterade i att de förhastade 

slutsatserna snabbt raserade, vilket var av positiv karaktär för vår studie som då blev baserad på vad vi 

upplevde och observerade under de tre lektionerna. Lalander (2015) skriver om tillträde till fältet vilket 

betyder att observatören ges en slags acceptans av de som blir observerade. Det innebär att observatören 

får tillåtelse att observera individer eller grupper i deras vardagsliv eller i den miljön som är relevant för 

studien. För oss innebar det att vi kunde vistas i bildsalen utan att ta någon större plats och att personerna 

som observerades inte stördes av att vi gick runt och fotograferade. Detta gjorde att vi kunde påbörja vår 

observation snabbt och att vi kunde fokusera på att se vilka digitala verktyg som fanns i bildsalen. Detta 

kan också vara en förklaring till varför vi såg de små skillnaderna då vi observerade bildsalen med ett nytt  

perspektiv och därmed kunde uppmärksamma nya saker. 

 

Vi hade flera syften med att använda oss av visuella fältanteckningar. Videoinspelningarna gjordes dels 

för att kunna dokumentera allt som syntes och hördes utan att missa allt för mycket (som är en risk när 

observationer endast skrivs manuellt), samt för att få möjlighet till att i lugn och ro kunna sätta oss in i våra 

observationer flera gånger. Vi valde också att fotografera med en annan kamera, syftet var att främst att ge 

oss stillbilder utefter hur det såg ut i bildsalen så att vi kunde analysera den digitala miljö som fanns och 

fotografierna gav oss mer att analyser om användandet av digitala verktygen i bildundervisningen än vad 

videofilmerna gjorde. Bilderna kunde även användas för att ge en klar och tydlig visuell inblick i en del av 

de referenser vi gör i analysresultatet utifrån det vi observerade. (Fors & Bäckström, 2015.) 

 

Vi valde att fokusera på de visuella fältanteckningarna, då den metoden för insamling av data stämde in 

bäst på vad vi ville synliggöra i samband med denna studie; att se vad som händer när bildämnet börjar 

digitaliseras. Vi är medvetna om att tre bildlektioner är i minsta laget för insamling av empiri, men på 

grund av tidsaspekten och lärarens lektionsupplägg där alla klasser i samma årskurs gör samma sak vid 

nästan exakt samma tidpunkt ansåg vi att det skulle ge oss tillräckligt med material om vi använde oss av 

flera observationsmetoder för att samla in det. Därför valde vi att videofilma, fotografera, skriva för hand 

samt samtala med lärare och elever i så kallade informella samtal för att få tillgång till så mycket material 

som möjligt utav dessa tre bildlektioner. Vårt val att inte använda oss av intervjuer baserades på att vi ville 

observera praktiken, vad som hände och inte elevers och lärarens uppfattningar om vad som händer. 

 

Då vår studie inriktar sig på ett väldigt avgränsat fall, på en väldigt specifik plats kommer utfallet av denna 

studie aldrig gå att upprepa i sin helhet. Metoden går att upprepa, men resultatet kommer bli ett annat om 

studien sker vid en annan tidpunkt eller annan plats. 
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Resultat och analys 

Beskrivning av bildsalen 

Den bildsal vi vistades i under observationerna var en stor rymlig sal som var fylld med diverse 

bildmaterial. När vi gick in i bildsalen fanns det en interaktiv skrivtavla (smartboard) och en 

whiteboardtavla direkt på den högra kortsidan. Där fanns även ett bord med en laptop på, som efter 

avslutad skoldag plockades bort och låstes in. På vänster sidan av klassrummet fanns det bord och stolar 

för eleverna att sitta och arbeta vid, dessa var placerade i öar. Längst ner i den vänstra delen av 

klassrummet fanns det även en dörr som ledde till ett materielrum. Där fanns vagnar med olika material 

som exempelvis tyger av alla dess slag, men också gamla alster från elever som gått på skolan tidigare, 

bildsalen var också fylld med alster från gamla elever. Även om bildsalen var väldigt rymlig och stor 

kändes den ibland ganska trång, detta var för att den var fylld med diverse byråer och hyllor som var fulla 

med material. Det fanns även en diskbänk längst ner i hörnet bredvid dörren till materielrummet. Där var 

det fullt med penslar i olika storlekar och tjocklekar. Vi fick känslan av att bildsalens alla saker var 

placerade så pass att eleverna hade fri tillgång till dem för att locka till skapande. Då alla digitala 

hjälpmedel var placerade längst fram i salen där läraren stod och hade genomgångar, medförde det en 

känsla av att den digitala delen i salen var mer för den vuxne än för eleverna.  

Lektionsinnehåll och elevernas skapande 

Bildlektion 1 - årskurs 7 

Den första lektionen som vi observerade var i en årskurs 7. Uppdraget eleverna hade var att de skulle skapa 

deras drömrum i en tredimensionell modell. Det var valfritt att arbeta parvis eller enskilt. Till sitt 

förfogande fick eleverna använda allt material som fanns i bildsalen. I denna uppgift var det mer elevens 

kreativitet som var ett hinder än tillgången till material. Till grund för rummet skulle dock alla elever 

använda sig av samma material, kartong. Det började med att eleverna utifrån en kartong fick vika, mäta 

med linjal och markera ut noggrant så att alla väggar och golv hade en jämn yta. Därefter skulle eleverna 

använda brytkniv (en kniv där bladet är uppdelat i flera delar där den yttersta delen går att bryta av om 

den blir slö) dels för att skära veck i kartongen så den lättare skulle gå att vika och dels för att skära igenom 

vissa delar av kartongen helt för att kunna sätta ihop tre väggar och ett golv och därmed bilda själva 

rummet (se figur 2). Därefter var det fritt för eleverna att skapa det drömrum de hade tänkt sig i val av 

tapeter, golv och inredning. 
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Figur 2: Grunden till drömrummet. Där linjerna är hela i figuren skulle kartongen skäras igenom helt för att dessa ska användas som 

flikar att stötta upp väggarna med. De streckade linjerna skulle endast “markeras” med kniven för att de lättare skulle kunna vikas 

till väggar och golv. 

 

Material som användes ofta var bildutskrifter från en dator, det var något som återkom i alla drömrum. 

Dock varierade bildernas betydelse och funktion, vissa använde bilderna till att skapa tavlor och/eller 

affischer som skulle pryda rummet, andra valde att skriva ut till exempel fotbollslags loggor för att sätta 

upp så att det skulle se ut som flaggor som hängde på väggen. I vissa fall användes även datorn för att leta 

upp olika företagsloggor för att sedan pryda rummet med dessa, som var bland annat klädmärken och 

skönhetsartiklar. Vi såg också ett fall där eleverna med hjälp av kartong hade byggt upp en rektangulär 

form som sedan hade klätts i utskrivna bilder där resultatet blev en läskautomat.  

  

Eleverna använde även material som bland annat lera för att skapa handkontroller till ett tv-spel som hör 

till konsolen. Utav modellleran som blev kvar skapade de fikabröd och en hund. Annat material som tyg 

förekom också för att skapa täcke och kuddar till sängen i rummet eller för skapa en soffa. I vissa fall 

förekom även naturmaterial som exempelvis blommor som eleverna hade plockat på skolgården för att 

sätta i deras konstruerade blomkrukor. 
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Bild 1: Högst upp till vänster, eleverna hade skapat ett spelrum med en tydlig tv-apparat, under denna fanns tv-bänken med 

spelkonsolen och till höger stod en läskautomat.  

Bild 2: Högst upp till höger, eleverna valde att använda sina kreationer till att förtydliga saker, som i detta fall en bild som 

föreställer smink.  

Bild 3: Längst ner till vänster, i vissa rum dekorerade man väggarna med diverse loggor från märkeskläder.  

Bild 4: Längst ner till höger, förberedelser inför utskrift av en fotbollslogga som skulle pryda väggen i elevernas drömrum.  

 

Vi observerade även ett fall där bildutskriften från datorn var av diverse skönhetsartiklar som läppstift och 

smink. Dessa bilder var förminskade och placerades sedan på ett bord som var skapat i kartong, som i sin 

tur stod precis under en spegel som även den var skapad i kartong, men silvrig sådan, smyckad med pärlor 

som skulle föreställa lampor för att tydliggöra att detta bord var ett sminkbord. 

  

Kreativiteten flödade för fullt och de flesta rum som konstruerades var unika. I enskilda fall fanns det rum 

som påminde om varandra och ibland till och med var nästintill identiska. Det som var målet med lektionen 

var att rummen skulle ställas ut och sedan vara med i en tävling där alla eleverna i skolan skulle få rösta 

på sitt favoritrum. Topp tre i utställningen vann presentkort i skolans kafeteria av olika värde. 
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Bild 5: Till vänster, ett av rummen som var nästintill färdigt, här ser vi sminkbordet med spegeln på väggen och pärlorna som 

representerade lampor.  

Bild 6: Till höger, en överblick över spelrummet, här ser vi även en utskriven bild som föreställer utsikten från ett fönster. 

 

Bildlektion 2 - årskurs 9 

Under den andra lektionen observerade vi en årskurs 9 som hade i uppgift att skapa en miniutställning 

som hade ett tema som eleverna fick välja fritt. Teman som förekom var bland annat cirkus, 

animerade/tecknade filmkaraktärer och godis. I likhet med sjuornas drömrum var utställningen ett projekt 

som skulle resultera i en produkt som ställdes ut och visades upp för övriga skolan. Det som var väldigt 

viktigt med uppgiften var att utställningen skulle bestå av fyra olika komponenter, minst en av varje. Dessa 

komponenter var att det skulle finnas en typ av scen, det skulle finnas informativ text (åskådaren skulle ha 

möjlighet att lära sig något nytt utifrån att se utställningen), något tredimensionellt som till exempel 

lerfigurer eller skapelser i kartong, samt även någon eller några bilder. Scenen kunde vara så simpel som 

två stycken rektangulära kartongbitar som limmats ihop och blivit som en “öppen bok” som sedan klistras 

på en bit kartong i underkanten som formar en botten, till mer avancerade där scenen formades i koppling 

till temat, till exempel fanns en cirkusutställning där eleverna hade byggt upp en cirkusscen och en 

åskådarplats. Scenerna fylldes sedan på med relevant fakta om temat. Den informativa texten fick skrivas 

på datorn eller för hand, liksom rubriken som även den skulle var informativ i bemärkelsen att den 

förmedlar vad utställningen handlar om. Text och rubrik skulle placeras strategiskt för att locka till sig 

besökare och vara lättillgänglig för dem. Tredimensionella skapelser som vi fick ta del av i skapandet av 

utställningarna var bland annat animerade/tecknade filmkaraktärer i lera. De tvådimensionella bilder som 

vi fick ta del föreställde återigen mycket animerade/tecknade filmkaraktärer, men även handmålade bilder 

från långfilmer.   
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Bild 7–8: Högst upp, en utställning om tecknade prinsessor, där eleverna själva hade ritat utifrån utskrivna bilder.  

Bild 9–10: Längst ner, ytterligare en utställning om tecknade filmkaraktärer, men konstruerat på ett annorlunda sätt. 

 

Det material som användes var i likhet med drömrummen fritt för eleven själv att bestämma, men återigen 

spelade utskrifter av bilder från datorn en stor roll. I jämförelse med drömrummen fick inte eleverna skriva 

ut och sätta upp den utskrivna bilden direkt på utställningen. Vilket innebar att eleven fick ha utskriften 

som en referens och inspiration till att måla och teckna. Något sådant krav fanns inte med drömrummen 

där utskrivna bilder flödade överallt och inte en enda handmålad bild kunde synas. I sjuan är eleverna bara 

i början av sin högstadietid i bildsalen och har fortfarande mycket att lära, när de däremot går i nian är de 

i slutskedet av sin bildundervisning och ska visa vad de har lärt sig. Utifrån detta drog vi slutsatsen att 

utskrivna bilder på utställningarna inte var okej då de inte visade vad eleven kunde praktiskt i bild, i slutet 

av bildundervisningen och syftet med utställningen var att eleverna skulle visa upp vad de har lärt sig 

under bildlektionerna på högstadiet, sina erfarenheter till lektionernas innehåll, didaktikens “varför”. 

Eleverna i sjunde klass är dock fortfarande i ett stadie där de ska erfara och ta till sig ny kunskap och 

därmed prova nya metoder och material, inte visa upp det de redan kan.  
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Bild 11: Till vänster, en utskriven bild på fyra flickor från en film, detta användes som referensbild.  

Bild 12: Till höger, samma flickor som på bilden till vänster men här har eleverna påbörjat att måla av dem. 

Bildlektion 3 - årskurs 8 

Den sista lektionen vi observerade var en årskurs 8. Syftet med denna lektion var i likhet med både 

drömrummet och utställningarna att locka till sig folk. Uppgiften var att skapa en påhittad affisch som 

skulle ta upp några viktiga aspekter. Dessa aspekter var vad det var för evenemang, vilken plats 

evenemanget var på, när evenemanget skulle inträffa, om det fanns någon åldersgräns och om det var 

någon inträdesavgift. Det var sedan fritt för eleverna att skapa vad de ville så länge det höll sig till skolans 

värdegrund och inte hade något kränkande budskap.  

 

Återigen var det fritt val av material och det var elevernas egen kreativitet som fick föra arbetet framåt. 

Dock var det här arbetet självständigt och eleverna fick därmed endast arbeta enskilt. I likhet med både 

sjuornas och niornas bildlektion användes mycket bildutskrifter från datorn och internet. På denna lektion 

användes de dock i syfte att förtydliga vilken typ av evenemang eleven hade valt att fokusera på. Några 

av de affischer vi såg var bland annat gamingkväll, motormässa och kameramässa. Affischen för 

gamingkvällen var inte så långt fortskriden i processen vid våra fältstudier, men det som fanns vid tillfället 

var en utskriven spelkontroll som hade klistrats på ett vitt stort papper och handskriven text inspirerad av 

datorskrift. 
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Bild 13: Till vänster, en påbörjad affisch som visar en utskrift på en handkontroll med texten Gaming Kväll.  

Bild 14: Till höger, här ser vi hur eleven i detta fall arbetar både digitalt men också analogt, på datorn har eleven tagit fram en bild på 

en kamera för att sedan rita av den på sin affisch. 

 

Målet med lektionen var att eleverna skulle skapa sig en förståelse för hur affischer med reklam som 

eleverna stöter på i samhället är uppbyggda, men även för att skapa sig en förståelse för vad som gör att 

reklam och affischer lockar folk till evenemang. På denna lektion varierade de utskrivna bildernas 

användning mer, det var ungefär hälften som använde bilderna som de var och hälften som målade för 

hand, med eller utan utskriven förlaga. Denna uppgift var en avslutande bilduppgift av vårterminens bild 

som i likhet med sjuornas drömrum skulle synliggöra elevernas nya kunskap de tagit till sig inom 

bildämnet, samtidigt som arbetet är självständigt för att leda till att eleverna försöker komma på lösningar 

på egen hand, där kreativitet var till stor hjälp. 

Lärarens upplägg och strategi 

Bildlektion 1 - årskurs 7 

Bildläraren hade varit verksam och arbetat i 14 år med bilden på högstadiet. Hen hade en etablerad 

terminsplanering för respektive årskurs på högstadiet där vi fick ta del av planeringarna för vårterminen. 

Alla klasser har varsin separat terminsplanering, men innehållet för alla klasser i årskurs sju har samma 

innehåll, att de behöver varsin planering är för att klasserna har bild olika dagar och därmed berörs olika 

av sådant som kläm- och lovdagar. Det i sin tur leder till att genomgångar och introduktioner kan ske vid 

olika veckor för olika klasser. Alla elever i årskurs 7 arbetade under större delen av vårterminen med att 

göra sina drömrum i kartong.  I denna planering har läraren skrivit vid vilket tillfälle och vilken vecka som 

respektive del av drömrummen ska introduceras och gås igenom för eleverna. Den första genomgången 

var hur eleverna skulle göra för att få fram drömrummets grundstruktur i form av väggar, golv och 

eventuella fönster (valfritt för eleverna). Nästa genomgång var att måla tapeter och golv. Vid nästa 

planerade genomgång presenterades hur man kan gå tillväga för att göra möbler och inredning. Läraren 

var noga med att hålla genomgångarna korta och koncisa av främst två anledningar, den ena för att ge 

eleverna så mycket lektionstid som möjligt för att arbeta och den andra för att eleverna ska ha möjlighet att 

koncentrera sig fullt ut under hela genomgångarna, därför var de inte mer än 10–15 minuter långa.   
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Att läraren har ett etablerat system och en strategi för sina lektioner är tydligt då väggen ovanför datorn 

och den interaktiva skrivtavlan var full med redogörelser sedan flera år tillbaka för vilka elever som hamnat 

på första-, andra- och tredjeplats i den så kallade årliga drömrumsutställningen. Läraren har satt en 

deadline för drömrummen och ett utställningsdatum som tydligt är skrivet på whiteboardtavlan för 

eleverna att se (se bild 15). Vi noterade att smartboarden inte användes överhuvudtaget under våra 

fältstudier. Vid konversation med läraren kom det fram att hen använde den som en projektor. Alla elever 

på skolan hade en personlig dator som fick tas med och användas vid alla lektioner, det var dock inget som 

bildläraren drog nytta av, inget rent digitalt skapande som fotografier, filmer eller redigeringsprogram 

stod på terminsplaneringarna.    

 

 
Bild 15: Schemat inför kommande lektioner som läraren hade skrivit upp på whiteboardtavlan för att tydligt visa eleverna vilken 

lektion de är vid nu och när deras projekt skall vara färdiga. 

Bildlektion 2 - årskurs 9 

Niornas miniutställningar var liksom sjuornas drömrum ett längre projekt som pågick under hela 

vårterminen. Liksom årskurs 7 hade läraren liknande terminsplanering för respektive årskurs 9 där det är 

ifyllt hur många lektioner de hade att arbeta med utställningarna innan de skulle ställas ut i aulan. Detta 

synliggjordes för eleverna på samma sätt som får årskurs 7 med en skriftlig planering på whiteboardtavlan. 

Då eleverna ibland hade valt att arbeta parvis gick läraren i slutet av varje lektion runt med ett A3 där alla 

elever stod med och pratade med dem och frågade vad de hade gjort denna lektion med utställningen och 

vem som hade gjort vad. Detta för att ha koll på att alla var delaktiga och hur långt de hade kommit då de 

skulle få sina slutbetyg och en stor del av betygen grundades på utställningen och elevernas individuella 

prestation. Det som slog oss var att hen gick runt och skrev det för hand på ett stor A3 istället för att föra 

in det på sin personliga arbetsdator som hen endast använde för att föra in elevernas när- och frånvaro. Vi 

drar slutsatsen att hen valde att skriva det manuellt då användandet av datorn för den uppgiften inte är en 

vana för läraren, men att anteckna på papper är etablerat sedan länge och därmed tryggt.  

Bildlektion 3 - årskurs 8 

Läraren hade lagt upp affischuppgiften på så vis att eleverna hade 3, eventuellt 4 lektioner på sig att 

färdigställa affischen. Alla elever skulle göra varsin affisch och arbeta enskilt. Läraren valde att eleverna 

skulle arbeta enskilt med denna uppgift då det var mycket par uppgifter generellt under hela 
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bildundervisningen i högstadiets tre årskurser, denna uppgift skulle därmed ge möjlighet att framhäva 

elevernas självständighet i bildarbetet. 

 

Även åttornas affischuppgift hade läraren i system då varje årskurs 8 sedan flera år tillbaka hade arbetat 

med affischer på vårterminen. Inte heller här användes elevernas personliga datorer till skapandet. Denna 

uppgift skulle kunna ha utförts helt i datorerna, digitalt, för att sedan skrivas ut och sättas upp, men inget 

uttalat om vad för roll som elevernas egna datorer eller bildsalens dator skulle eller kunde ha nämndes. Vi 

fick en känsla av att läraren var neutralt inställd till det digitalas roll i denna uppgift, ville eleverna skriva 

ut bilder och text eller använda sin egen dator för att söka efter bilder gick det bra, men om inga frågor 

eller förslag från eleverna kom uppmuntrades det inte heller av läraren. Detta kan, liksom lärarens val att 

anteckna vad eleverna i årskurs 9 hade gjort för hand, ha att göra med lärarens egna trygghet och invanda 

rutiner, där de digitala verktygen inte tillhör dessa.  

Läraren och eleverna 

Bildlektion 1 - årskurs 7 

När läraren skulle hjälpa eleverna med motivation till varför de skulle göra dessa drömrum drog hen nytta 

av sådant som var aktuellt och motiverande för eleverna, till exempel tog hen upp att de någon gång 

kommer flytta hemifrån och hur skulle de då vilja inreda sin lägenhet? Vad skulle de önska fanns i deras 

nuvarande rum? Vad tycker de om? Hen ville troligtvis väcka elevernas kreativitet till liv och ge eleverna 

en chans att ta tillvara på och använda sig av sina egna intressen som motivation till att utföra uppgiften 

med engagemang och därmed prova nya material och metoder. 

 

De flesta eleverna arbetade på och var engagerade, några tyckte att det var svårt att skapa möbler och 

fokuserade på uppgiften endast när läraren ägnade dem all sin uppmärksamhet. När läraren sedan gick 

vidare till andra som behövde hjälp flyttades fokuset hos de elever som tyckte skapandet av de 

tredimensionella möblerna var svåra, från arbetet med drömrummet till bildsalens dator som var 

obemannad. Det smögs flertalet gånger dit för att spela spel eller för att kolla på olika videoklipp. Läraren 

uppmärksammade detta först när hen hjälpt de andra eleverna färdigt. Att sitta med mobiltelefoner var 

också ett vanligt förekommande fenomen hos eleverna, detta trots att mobiltelefoner på lektionstid var 

förbjudet och att den egentligen skulle ligga i skåpet tillsammans med jackan. Läraren berättade för oss att 

hen inte alltid tar konflikterna om jacka och mobiltelefon då detta oftast medförde att eleven/eleverna 

lämnade lektionen helt och hållet. I detta fall var läraren tudelad, å ena sidan visste ju läraren att det var 

fel att tillåta mobiltelefon och jacka i bildsalen, å andra sidan var det för det mesta valet mellan att ha 

eleverna på lektionen eller att eleven lämnade bildsalen och drog omkring i korridoren. Detta förekom 

under alla tre lektionerna. 

 

Det uppkom ett par tillfällen där läraren visade sin kompetens inom digitala verktyg och detta var när 

elever behövde hjälp först att logga in på datorn, men även när de skulle skriva ut bilder. Hen gick då 

igenom proceduren och berättade hur man gjorde för att skala om bilden så att den blev i den storleken 

som eleven ville ha. Sedan sade läraren entusiastiskt till eleven att när denna nu hade lärt sig hur man 
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gjorde kunde hen visa nästa klasskamrat hur man gör. Detta fungerade tills både den eleven som hade lärt 

sig först av läraren men också den andra som skulle skriva ut inte visste vad de skulle göra för att ändra 

storleken, då fick läraren visa om proceduren. Detta var också en genomgående procedur på alla lektioner, 

korta tillfällen med tydliga muntliga och visuella instruktioner från läraren till elever som fokuserade, 

lyssnade, tog till sig och provade själva. 

Bildlektion 2 - årskurs 9 

En tydlig relation mellan läraren och elever var några som hade påbörjat en utställning om godis. De här 

eleverna hade svenska som andraspråk, vilket hade lett till att hon inte riktigt hade förstått uppgiften och 

tyvärr blev arbetet inte godkänt. Detta på grund av att eleven hade missuppfattat uppgiften. Här arbetade 

då läraren mycket med att försök göra uppgiften mer lättförstådd för eleverna. Hen visade därför upp olika 

förslag på gamla arbeten från elever som gått tidigare på skolan. Läraren försökte även öka förståelsen 

genom att kommunicera i bilder, både sådana som hen själv ritade i samband med förklaringar för eleverna 

och genom att fråga och visa bilder på datorn.   

 

Det som var överhängande på lektionen var att eleverna verkade ha inställningen att bildlektionerna inte 

var så viktiga. Det var mycket flams och trams på lektionen, detta visade sig genom att elever kastade 

radergummi på varandra, nöp varandra, hällde färg i varandras förkläden, jagade varandra i klassrummet 

och så vidare. Självklart var inte detta okej för läraren som försökte tillrättavisa eleverna. Läraren märkte 

att det var många som hade kört fast i sitt arbete, hen försökte hjälpa eleverna men på grund att hen var 

själv så räckte hen tyvärr inte till. Därför var det många elever som gick runt i klassrummet som i sin tur 

ledde till det flamsande som vi nämnde. Detta kan ha berott på att eleverna tyckte bilden var svår och då 

inte hjälp i den mån de behövde fanns kunde de lika gärna strunta i det. Återigen användes mobiltelefonen 

av eleverna, de satt och chattade eller kollade in andra personers instagramkonton och kommenterade högt 

för att försöka fånga lärarens eller klasskompisarnas uppmärksamhet. I kontrast till vad vi tidigare nämnde 

om att lärarens rutiner inte omfattar de digitala verktygen, är det tvärtemot eleverna, där de gamla 

praktiska metoderna i bild inte är etablerade, det är svårt och när då inte behoven av hjälp tillgodoses söker 

sig eleverna till det som är tryggt och rutin för dem; digitala medier.  

 

I början av lektionen flöt arbetet ändå på någorlunda och läraren lät eleverna vara självständiga. Detta 

innebar inte att hen lämnade klassrummet eller arbetade med något annan, utan mer att eleverna fick 

försöka klura ut lösningar på problem som uppstod genom processen. Det läraren gjorde var att gå runt 

och försöka hjälpa de elever som pysslade med annat, det vill säga retades med varandra eller tittade på 

mobiltelefonen. De stunder där alla elever arbetade på flitigt och självständigt gick läraren runt i rummet 

och intresserade sig för deras arbeten, då intog hen en roll av mer åskådande karaktär istället för den 

kunnande och lärande rollen. Här kunde vi se hur hen njöt av att se eleverna skapa, leendet i ansiktet spred 

sig hela vägen upp till ögonen och skratt lockades fram när eleverna själva kom och ville visa upp. Detta 

hände bara vid något enstaka tillfälle under sjuornas och niornas lektion, men vi kunde se glädjen hos 

bildläraren när det väl hände.  
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Bildlektion 3 - årskurs 8 

Allt som hade med affischen att göra var upp till eleverna själva förutom att vad evenemanget var, när det 

var, var det var, vilken tid det var och om det fanns någon inträdesavgift var tvunget att finnas med 

någonstans, men vad detta skulle vara var upp till var och en. Eleverna hade fri tillgång till bildsalens 

laptop och skrivare, samt till sina egna datorer. I liknelse med drömrummet var denna uppgift baserad på 

elevernas intressen då de fick välja fritt. Kreativiteten stod i centrum även i denna uppgift. Datorn användes 

mycket till utskrift av bilder, främst för att klistra fast på affischen för att locka besökare till evenemanget, 

samt för att tydliggöra affischens syfte. Alla elever skulle göra varsin affisch och arbeta enskilt. Även detta 

hade läraren i system då varje årskurs 8 sedan flera år tillbaka hade arbetat med affischer på vårterminen.  

 

Under denna lektion använde även en grupp elever av sina egna elevdatorer till att söka inspiration och 

referenser. Detta gjorde de även om läraren var neutral när det kom till användandet av digitala verktyg, 

det vill säga att hen varken uppmuntrade eller sa ifrån vid användandet av dem. Vissa elever hade även 

kopplat in hörlurar i sina mobiltelefoner och lyssnade på musik samtidigt som de arbetade. Ofta så 

användes elevdatorn till en förstoring av en bild. Det innebär att eleven hade sparat ner en bild på något 

denne skulle ha med på sin affisch och öppnade sedan upp bilden och zoomade in så att denne kunde rita 

av bilden.  

 

Till skillnad mot de tidigare två lektionerna så arbetade eleverna på flitigt, det var inte i närheten av så 

mycket trams som under den tidigare lektionen med årskurs 9. Detta medförde att läraren kunde gå och 

hjälpa de elever som behövde hjälp eller rentav återgå till den mer åskådande vuxne och berömde elevernas 

affischer. Detta kan bero på att uppgiften kanske upplevdes som simplare än vad årskurs 7 och 9 upplevde 

sina uppgifter som. Under denna lektion uppvisades ingen antydan till att eleverna kände som att 

bildlektionen inte betyder något utan det uppstod ett harmoniskt arbetsklimat.  
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Diskussion 

Digitaliseringen då och nu 

Hösten 2008 var det dålig tillgång till datorer till såväl lärare som elever och i många fall undvek man att 

blanda in datorn på lektionstid. Projektorn underlättade däremot lektionerna då tillgång till datorn väl 

fanns. De interaktiva skrivtavlorna hade precis börjat implementeras och många kände sig osäkra på dess 

användningsområden. (Hansson, 2013.) 

 

Våren 2018, nästan 10 år senare, har varje elev och lärare varsin personlig dator som skolan tillhandahåller. 

I bildsalen fanns en bärbar dator, en färgskrivare, en projektor och en smartboard. Bildsalens dator och 

skrivare var tillgänglig för eleverna under lektionerna och datorns lösenord satt synligt för dem. Datorn i 

bildsalen användes flitigt av eleverna, men deras egna datorer var bara med i enstaka fall och användes i 

ännu färre, ibland låg dem bara i sin väska på borden. Här kan vi se en väsentlig skillnad i jämförelse med 

Hanssons (2013) redogörelse för skolans digitalisering 2008. Ingen brist på datorer eller tillgång till digitala 

hjälpmedel. Det som dock fortfarande är gemensamt är osäkerheten kring den interaktiva skrivtavlans fulla 

kapacitet och användningsområden. Projektorn användes inte särskilt ofta längre, då smartboarden hade 

övertagit dess roll. Detta framstod dock som smartboardens enda roll, eftersom den inte användes mer än 

så på grund av bristande kunskap hos läraren.   

 

Vi kan se att digitaliseringen utvecklas och blir mer lättillgänglig i skolans värld. Digitaliseringen är ändock 

fortfarande i ett någorlunda tidigt stadie, då man precis som 2008 ryggar undan och avstår från att använda 

digitala verktyg om man inte har full kontroll och kunskap, det får hellre vara än att man provar (Hansson, 

2013). 

Samverkan mellan det digitala och analoga skapandet 

Vi upptäckte, precis som Erixon et al. (2017), att bildämnet nu har två kulturer som har börjat samverka 

med varandra. Först är det den analoga bildkulturen där eleverna arbetar med att måla för hand på papper, 

klippa och klistra, skapande i ren fysisk miljö och där den andra är den digitala delen. Den digitala delen 

har möjliggjort en hel del och förenklat många olika steg. Om vi tar exemplet med läskautomaten så 

behövde inte eleverna nu gå ut och hitta en sådan eller leta upp maskinen i en tidning för att kunna 

återskapa den. Nu kunde eleverna snabbt och smidigt ta fram bilder på automaten via internet för att sedan 

skriva ut den för att använda som mall och material för att återskapa den tredimensionellt. Det är ett sätt 

för det digitala och det analoga arbetssättet att samverka, det digitala utesluter därmed inte per automatik 

det analoga skapandet.  

 

Digitaliseringen synliggörs också i elevernas skapande oavsett vilken uppgift och material som eleverna 

arbetade med. Under de tre olika lektioner som vi observerade var datorn ett återkommande verktyg som 

eleverna använde sig av, främst för att söka efter referensbilder och för att få inspiration till sitt eget 

skapande, men även för att göra sitt skapande mer levande. Detta kan ställas i kontrast till den del av 
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Hanssons (2013) avhandling som vi har berört i bakgrunden, där datorerna valdes bort och är här frekvent 

återkommande.  

 

I drömrummen såg vi tydligt hur elever hade tänkt med det digitala användandet och att kreativiteten hos 

eleverna var stor. Detta genom att se hur elever utifrån en vanlig bildutskrift från datorn kan gestalta en 

tredimensionell skapelse som exempelvis ett sminkbord, en spelkonsol eller en läskautomat. I dessa 

uppgifter stod alltså det gamla, det traditionella analoga bildskapandet i fokus men med hjälp av 

digitalisering kunde eleverna göra sina drömrum, affischer eller utställningar återigen kan vi se hur de två 

bildkulturerna kan samexistera (Erixon et al., 2012). 

 

Marner och Örtegren (2013) menar att den digitala världen inte finns om inte någon gör något digitalt. Vi 

är inte helt eniga med detta, visst finns inte bilder på internet tillgängliga om inte någon laddar upp dem 

och söker efter dem, men världen finns fortfarande. Vi kunde i det analoga skapandet ständigt se 

kopplingar och paralleller till den digitala världen, skapelserna handlade om kameramässor, 

gamingkvällar, drömrum som var fyllda med flertalet olika skärmar för att bara nämna några exempel. Vi 

menar att den digitala världen existerar även om ingen aktivt gör något digitalt, men den är inte åtkomlig 

i mer än tanken då. 

Läraren och elevernas relation till det digitala skapandet 

Intressant var att se att de flesta eleverna var nyfikna på varandras arbete, de hämtade inspiration ifrån 

varandra. I likhet med det Heydon et al. (2017) nämner finns det en vilja att dela med sig och visa upp sitt 

digitala skapande och att det uppstår en glädje att visa sin process. Men även om eleverna lever i samhället 

som digitaliseras utanför bildsalens väggar och börjar testa sig framåt med digitalisering av bildämnet, så 

är inte läraren riktigt där än. Erixon et al. (2012) nämner att det digitala anses invadera skolan, vilket vi fick 

ta del av om än inte på ett lika hårt sätt som det framträder. I de flesta skapelserna som eleverna gjorde 

fanns anknytningar till digitala medier och teknologi, oberoende av vilken uppgift och metod som stod i 

centrum. Elevernas digitala värld invaderade bildämnets analoga utan att digitala verktyg behövde 

användas i någon större utsträckning.  

 

Vi tog i resultatet upp att bildläraren inte direkt uppmanade eleverna till att sätta sig vid datorn och skapa 

något där, utan lärarens fokus var mer på det analoga skapandet. Det mest framträdande exemplet på detta 

var uppgiften med affischen som kunde ha skapats helt digitalt, men som läraren höll fast vid skulle skapas 

analogt, men med tillgång till utskrift. Detta kan bero på bristande kunskap om de olika sätten man kan 

använda digitala verktyg på för att skapa hos läraren. Det kan även bero på den rädsla som Erixon et al. 

(2012), Marner och Örtegren (2013), Phelps och Maddison (2008) menar finns för att bildämnet vartefter 

kommer bli enbart digitalt.  

 

Den interaktiva tavlan (smartboarden) hängde mest på väggen utan någon större användning. De 

väletablerade uppgifterna som har rullat på termin efter termin i flera år, hade inte reviderats och influerats 

av de digitala verktygen och dessa gavs inte direkt något uttalat utrymme. Det var nästan som att det fanns 

en viss typ av negativ stress hos läraren kring de digitala verktygen. Erixon et al (2012), Phelps och 
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Maddison (2008) samt Marner och Örtegren (2013) upptäckte alla tre att det fanns ett visst motstånd mot 

bildämnets digitalisering där undervisande lärare menar att det stjäl tid från det som är väsentligt i 

bildämnet, alltså det analoga arbetet. Här kan vi återigen koppla till bildlärarnas rädsla för att bildämnet 

till slut kommer vara helt digitaliserat, där inget analogt skapande längre sker (Erixon et al., 2012; Marner 

& Örtegren, 2013; Phelps & Maddison, 2008) 

 

Det var dock inte bara skolarbete som skedde vid datorn utan det hände då och då att eleverna satte sig 

där söka på sina fritidssysslor. Det kunde vara allt ifrån att spela datorspel till att gå in och kolla sina sociala 

medier. Var det någon elev som hade satt sig vid datorn för att göra något annat än skolarbete så tillkom 

det oftast minst två till som stod vid sidan av och både tittade på och småpratade. Heydon et al (2017) 

menar att digitala verktyg i konstprogram/bildlektioner resulterar i att skapa och stärka sociala relationer. 

Vi kan se detta vid tillfällen som det vi nyss nämnde och fundera över hur det skulle ha kunnat arta sig om 

de digitala verktygen hade givits större utrymme i uppgifterna på bildlektionerna.   

 

Erixon et al. (2012), Phelps och Maddison (2008), Marner och Örtegren (2013) har kommit fram till att 

digitaliseringen av bildämnet innebär att nya tekniker och metoder tillkommer och att dessa kan fånga upp 

fler elever. Vi fick ta del av det under vår tredje lektion, som också var den lektionen där eleverna arbetade 

på utan att kasta radergummi på varandra eller använda datorn till sina fritidssysslor och det var även den 

lektion där elevernas egna datorer användes mest flitigt. Det fångade upp många elever som märkte att de 

fick använda datorn till att gestalta deras intressen i sin skapelse som i sin tur också många gånger bestod 

av digitala medier och teknologi. Som vi kan se drogs eleverna till de digitala verktygen när de arbetade 

med affischerna, vilket stärker vår tanke om att uppgiften fördelaktigt skulle kunna omvandlas till helt 

digitalt.  

 

Framtida studier 

Det som har varit intressant i den här uppsatsen har varit att få ta del i hur digitaliseringen har påbörjats i 

ett praktiskt ämne som bild. Därför skulle det vara en infallsport i framtida studier att undersöka hur det 

ser ut i andra ämnen, såväl praktiska som mer teoretiska ämnen med digitalisering. En annan vinkel kan 

också vara att undersöka hur förskolor och fritidshemmen arbetar med digitalisering, vilka för och 

nackdelar som finns. 

 

Vi skulle också rekommendera att göra en liknande studie som vi har gjort fast göra den bredare och under 

längre tid, eller en kvantitativ studie där flera skolor/ämnen undersöks på samma sätt för att få bättre 

uppfattning om det vi har kommit fram till enbart är engångsföreteelser eller om det stämmer generellt.  
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Bilaga 1: Missiv 

Missiv 

 

Hej, vi heter Linus Johansson och Jennifer Olsen och går sista terminen på Mittuniversitetets 

grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem på distans i Sundsvall. Vi ska precis börja med att 

skriva vårt examensarbete. Vi är intresserade av att undersöka användandet av digitala verktyg i 

bildämnet. 

 

Syftet med studien är att utifrån resultat från tidigare forskning studera hur digitaliseringen i ämnet bild 

kan ta form i praktiken, i den vardagliga undervisningen. Detta har vi tänkt att göra genom att observera 

några bildlektioner med hjälp av videoinspelning, fältanteckningar och även genom att intervjua 

bildläraren elever och lärare, samt eventuellt rektor. Det som kommer att studeras är med andra ord i 

vilken utsträckning och på vilket sätt digitala verktyg används under bildlektionerna. 

 

I enlighet med de forskningsetiska principerna är allt deltagande frivilligt och om någon skulle vilja, kan 

deltagandet avbrytas när som helst utan att någon förklaring behövs. Enligt konfidentialitetskravet 

kommer vi att avidentifiera alla deltagare i arbetet. Utifrån nyttjandekravet kommer vi endast att 

använda den insamlade empirin mellan oss två som undersöker och till examensarbetet. Allt material, 

såsom inspelade intervjuer eller filmklipp kommer att förstöras efter att examensarbetet är godkänt. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Om du kan och vill vara med i undersökningen kryssa gärna i följande: 

 

Videoinspelning: 

Ja                                        Nej 

 

Observation: 

Ja                                        Nej 

 

Intervju: 

Ja                                        Nej 

 

Namn: ________________________________________________________________ 

 

Obs! Lämna svar senast 2/4. 

 

Kontaktuppgifter till oss är följande: 

Jennifer Olsen: XXXXXXXXXX 

Linus Johansson: XXXXXXXXXX 

Med vänliga hälsningar Linus och Jennifer. 

 


