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1. ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate if there is a need for art and media teachers and 
teacher students to be able to participate, share educational materials and develop their 
competence within their practice in a social community on the internet. Another aim was to 
identify which these needs and requirements would be, and how such a website should be 
designed, considering these requirements. 

I have based the study on the social learning theory Communities of practice by Etienne 
Wenger, the core of the theory being how we, as active participants, learn together and 
develop our identities in a community through practice in a meaningful environment.  

The results of the first part of the study are based on quantitative and qualitative data from 
questionnaires and interviews with teachers and teacher students. Further a focus group of 
teachers evaluated a number of website-prototypes based on the results from the 
questionnaire and the interviews. The prototypes were built on principles of interaction 
design, with related personas and scenarios. 

In the results the patterns social forum, shared resources, competence developing and 
registration with personal profile emerged the most. This was also identified and discussed 
by the focus group who in the second part of the study constructed two new prototypes, a 
login page and a start page based on the previous results. 

Conclusively there is a great need for a social community of shared practice and participation 
on a mutual website and the group also had clear opinions about how such a website should 
be designed. Also teachers expressed the necessity to developing competence in digital 
learning resources, according to new curriculums in elementary and secondary schools.  

Thus the results respond well to the main concepts of the theory “communities of Practice” 
and there should be a good potential for starting such a community of practice for this group 
and perhaps other groups of teachers.  

Nyckelord:  
Wenger, socialt forum, idébank, bild- och medialärare, practice, identitet, gemenskap 
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2. INTRODUKTION 
 
2:1 Bildlärarens perspektiv 
 
Tankarna på att undersöka behovet av ett socialt forum för bild- och medialärare kommer 
ifrån att jag själv, utifrån flera aspekter, upplevt bristen på en sådan nätgemenskap.  
 
Möjligheten att, kommunicera med andra bildlärare, dela med sig av egna läromedel bilda 
intressegrupper, diskutera och utvärdera undervisningsmaterial via en riktad webbplats 
skulle vara fördelaktig ur flera aspekter. Webbplatsen skulle kunna bidra till att gruppen 
kommunicerar mer, gynnar utvecklingen av ämnesområdet i skolan, höjer kompetensnivån 
inom gruppen och stärker gruppens identitet1. 
 
Sedan ett tjugotal år tillbaka har ämnet Bild haft svårt att hävda sin plats i skolan. 
Utvecklingen av ämnets innehåll har förändrats och bildlärarens status har försvagats2 i 
jämförelse med andra lärargrupper. 
Ett forum skulle i det hänseendet kunna vara ett stöd i frågor som rör undervisning och 
utveckling av ämnet.  
 
Den nyutbildade bildläraren behöver stöd i undervisningen, och någon att rådfråga kring 
didaktik och materialval. Den nyutbildade kan också dela med sig av ny kunskap inom 
området. Den erfarna bildläraren i sin tur behöver få möjlighet att få ny inspiration och 
vidareutveckla sina kunskaper inom fältet men kan också dela med sig av sina erfarenheter 
(Eti98ss. 4-5).  
 
Möjligen finns ett behov av en mötesplats för tillfällen att få dela med sig och diskutera både 
äldre och nya idéer inom bildpedagogik och didaktik. 
 
 
2:2 Behov inom undervisning och utveckling 
Som bildlärare behöver man idag omfattande och fördjupade kunskaper i ämnet Bild. Det 
gäller dels material och tekniker inom bildframställning och dels fördjupade kunskaper inom 
bildtolkning och bildkommunikation. Utöver dessa områden behöver bildläraren kunskaper 
inom det digitala fältet för bildskapande. 
 
I dagsläget finns flera inom yrkesgruppen som arbetar som enda bildlärare på den aktuella 
skolan, vilket skapar behov av att få diskutera med andra inom yrket. Som nyutexaminerad 
lärare kan man ha svårigheter att planera och genomföra undervisning och behöver föra en 
dialog med mer erfarna lärare inom området. 
 
Bildläraren bör även vara insatt i den pågående kultur- och konstdebatten, och hålla sig 
informerad om kommande och pågående utställningar och föreläsningar.  
Bild och medialärare har också begränsat med tryckta läromedel och behöver skapa 
egenproducerade material i betydligt större utsträckning än lärare i andra ämnen3. 

                                                           
1
 Wenger, Etienne. Communities of Practice Learning, Meaning, and identity, 1998, 4-6 

2
 Åsén, Gunnar. Intryck Uttryck Avtryck- varför Bild i skolan, Vetenskapsrådets rapport 4, 2006, 117 

3
 Fischer, Lena; Samuelsson, Charlotte. Läromedlens roll i undervisningen, rapport 284 Skolverket, 2006, 44 
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I dagsläget behöver bildläraren även ta del av nya tryckta läromedel och e-läromedel samt 
som nämnts, skapa nya egna läromedel4, som svarar emot de nya läroplanerna och 
kursplanerna i Bild för grundskolan och gymnasieskolan 2011. 
Det nya betygssystemet med krav på förnyade bedömningsgrunder i ämnet och i nya kurser 
är också ett område som är viktigt att diskutera med andra inom lärargruppen bild och 
media. 
Med andra ord, stora förändringar och mycket tid som läggs på egenproducerade läromedel 
i syfte att skapa goda förutsättningar för den egna undervisningen. 
 
 
2:3 Lärarstudentens perspektiv 
 
Som handledare för lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen 
uttrycktes ofta behovet av tillgång till färdiga läromedel och någon form av kontaktnät där 
man som lärarstudent kan få råd och tips från praktiserande lärare. 
 
I samtalet med lärarstudenter framkommer ofta bristen på vägledning kring utveckling av 
läromedel, exempel på kursplanering, stöd i skapandet av lektionsupplägg och en mer 
kontinuerlig kontakt med praktiserande lärare.  
Frågornas relevans kan variera beroende på i vilket skede i utbildningen som lärarstudenten 
befinner sig. Däremot kommer diskussionen ofta upp i samarbetet med studenterna. I 
synnerhet när de närmar sig slutet av utbildningen och behöver kontakt med praktiserande 
lärare5. 
 
 
2:4 Syfte mål och tillvägagångssätt 
 
Utifrån de aspekter jag nämnt och det faktum att det inte finns någon form av socialt forum 
eller materialbank för bildlärare, så vill jag undersöka behoven och kraven, på en sådan plats 
för praktiserande och blivande bild och medialärare. 
Jag vill också ta reda på hur en sådan webbplats skulle kunna utformas utifrån de eventuella 
behov och krav som framkommer, och utifrån de principer och riktlinjer som finns kring 
sociala gemenskaper (E. Wenger Communities of Practice 1998), interaktionsdesign och 
sociala medier (Taylor, Rogers & Preece, Interaction design 2011, Crumlish & 
Malone,Designing social media 2009). 
 
 
 

 

 

 

                                                           
4
 Fischer; Samuelsson, Läromedlens roll i undervisningen, 130 

”Allt tyder på att läroböcker och andra tryckta läromedel fortfarande har en stark 
ställning i undervisningen om man undantar ämnen som bild och andra praktiskt- 
Estetiskt inriktade ämnen. I bild används framför allt egenproducerade 
läromedel och bilder”. 
5
 Wenger, Communities of Practice, 95, 99-102 
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3. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

 

3:1 Behov och krav 

I studien vill jag ta reda på om sociala medier i form av en webbsida kan vara ett stöd för 

praktiserande och blivande bild- och medialärare, där de kan diskutera i ett socialt forum, 

utvecklas inom yrket och dela en gemensam idébank. 

Finns det ett sådant behov bland bild- och medialärare eller finns det redan nätforum för 

den här yrkesgruppen? 

Om det finns behov av en sådan webbplats, hur ser då de enskilda behoven och kraven ut på 

dess innehåll och hur ska det innehållet utformas på en webbsida? 

 

3:2 Teorikoppling 

I studien använder jag mig av Etienne Wengers sociala inlärningteori ”Communities of 

Practice”. E. Wenger tar upp aspekter kring inlärning som sker i en gemenskap, den egna 

yrkesidentiteten och utveckling av den egna kompetensen i deltagandet i en gemenskap för 

praktiker, läs ”bildlärare”.  

 

Jag vill här undersöka om Wengers teori stödjer skapandet av en gemenskap av praktiker för 

gruppen bild- och medialärare, utifrån de begrepp och principer som teorin bygger på. Jag 

tror att den gör det utifrån de behov av samhörighet som jag upplever att bild- och 

medialärare vill ha, utifrån de förändringar som ämnet Bild genomgått i skolan och utifrån 

bildlärares marginella roll i dagens skola.  

 

Forskning visar att bild- och medialärare behöver förnya sig inom ämnet och även behöver 

kompetensutveckla sig. Gruppen som sådan behöver också stärka sin identitet6. I det 

perspektivet skulle teorin kunna stödja skapandet av en webbplats för bild- och medialärare. 

 

I studien vill jag pröva kriterierna som ingår i teorin, för en gemenskap av praktiker emot 

studiens resultat, för att undersöka om gruppen uppfyller dessa.  

 

För att begränsa studiens omfattning har jag valt följande delfrågor. 

 

 Kan ett socialt forum på en webbsida fungera som stöd i kommunikationen mellan 

bild- och medialärare i utvecklandet av den egna kompetensen inom yrket?  

 Vilka behov och krav har dagens blivande och praktiserande bild- och medialärare på 

innehållet på en sådan webbsida? 

 Vad i studiens resultat stöds av begrepp och principer i teorin ”Communities of 

Practice”?  

 Hur skulle en prototyp av ett nätforum för bild- och medialärare visualiseras, utifrån 

studiens resultat och utvärderingar?  
                                                           
6
 Wenger, Communities of Practice, 152 
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4. BAKGRUND 

4:1 Bildlärarutbildningen 
 
Inom Den nya lärarutbildningen7 ryms grundlärarexamen och ämneslärarexamen i ämnet 
Bild eller Bild och annat ämne. 
Idag läser man ämneslärarprogrammet på ett antal lärosäten i Sverige, där tidigare Konstfack 
och Umeå universitet varit ledande.  
Från år 2011 har sex lärosäten fått examenstillstånd för ämneslärare i Bild för år 7-9 och 
gymnasiet8 (bilaga).  
Utbildningen utgår ifrån ämnesteori samt ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning. 
Utbildningen ska även förbereda för forskning inom det ämnesspecifika området. Förutom 
bildlärarutbildningar där ämnet Bild är huvudämnet finns även möjlighet att läsa kurser i 
bildpedagogik för förskola och de lägre stadierna i grundskolan. 
 

4:1:1 Historisk tillbakablick 
 
För att få en uppfattning kring hur bildläraryrket utvecklats ges här en historisk återblick på 
ämnet Bild i skolan. Utifrån den infallsvinkeln kan man följa hur lärarrollen förändrats och 
också till viss del skönja hur yrkets status skiftat genom tiderna. 
 
I artikeln Varför Bild i skolan? en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat 
skolämne- Gunnar Åsén ur rapporten Uttryck, intryck och avtryck– lärande, estetiska 
uttrycksformer och forskning- Vetenskapsrådet 2006, framkommer att ämnet och dess 
innehåll haft olika fokus beroende på ämnets syfte och roll under olika tidsperioder. 
Ämnet Bild eller Teckning som det tidigare benämndes har genomgått stora förändringar 
sedan det introducerades i mitten av 1800-talet. Man kan enligt Gunnar Åsén utgå ifrån tre 
olika faser, ” teckning som avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild som 
kommunikationsmedel”9. 
 
Teckning som avbildning 
Den första undervisningen i ämnet skedde främst inom konstnärsutbildningar och högre 
hantverksutbildningar där undervisningen ofta skedde på individnivå, mästaren och 
lärjungen. Innehållet bestod av så kallade ritövningar där avbildning var det främsta syftet. 
I Sveriges folkskola blev ämnet teckning obligatoriskt 1856. Utifrån ett betänkande från 
dåvarande skolkommittén skulle man på reallinjen läsa fyra timmar teckning per vecka, att 
jämföra med dagens bildlektion, ca 40 minuter per vecka i grundskolan åk 7-9.  
Att utveckla sinnet för skönhet kopplades starkt till nyttotänkandet under denna period 
vilket höjde teckningsämnets status mer under denna period än någonsin historiskt sett. När 

                                                           
7
 Ändring i högskoleförordningen SFS 2010:541 

8
 Examentillstånd hämtade från högskoleverket  

http://hogskoleverket.se/kvalitet/examenstillstand/provningavnyalararexamina.4.d456ccc
128430310018000245.html#h-Beslutgallandeamneslararexamina besökt 2012-07-11 
9
 Åsén, Gunnar. Intryck Uttryck Avtryck, 107 
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http://hogskoleverket.se/kvalitet/examenstillstand/provningavnyalararexamina.4.d456ccc128430310018000245.html#h-Beslutgallandeamneslararexamina
http://hogskoleverket.se/kvalitet/examenstillstand/provningavnyalararexamina.4.d456ccc128430310018000245.html#h-Beslutgallandeamneslararexamina


 

utbildningen förflyttades till Tekniska skolan, numera Konstfack, fick även kvinnor tillträde 
till utbildningen.  
I slutet av 1870 blev teckningsämnet obligatoriskt inom alla skolformer och ett eget ämne i 
schemat. Man fastställde för första gången mål och timtal för ämnet teckning och 
undervisningsmetoden, grundad av en tysk pedagog Adolf Stuhlmann, skulle vara gemensam 
för alla i skolor i landet. Metoden utgick ifrån en grund av geometriska former och 
linjeteckning i syfte att förbereda eleverna för yrkeslivet i bredare mening än tidigare. 
Lärarna behövde inte vara skolade inom teckning när de undervisade utan istället var 
disciplinsmomentet i stort överordnat själva teckningsmomentet10.  
 
Smakfostran kontra nyttotänket 
I och med utvecklingen inom industri och hantverk vid sekelskiftet förändrades synen på 
ämnet teckning. Konstbildning och smakfostran ställdes emot det tidigare nyttotänket.  
Tekniska skolan/Konstfack, där teckningslärare utbildades från 1879 befarade att den 
estetiska aspekten på teckningsämnet skulle försvaga ämnets roll i samhället. I motsats till 
den ståndpunkten går man åter igen tillbaka till vikten av att utveckla den estetiska 
förmågan.  
 
Psykologiska kopplingar till bildämnet 
Kommande period präglas av den psykologiska aspekten på teckningsämnet, behovet av att 
teckna och barnets utveckling.  
Från 1919 och fram till 50-talet fortsätter synen på att barns bildskapande är en del av 
barnets utveckling och barnet ska nu kunna uttrycka sig i bild inom inte bara själva 
bildämnet utan också som ett naturligt uttryck inom andra ämnen i skolan. 
Läromedel i form av arbetshäften i olika ämnen utvecklades med start kring 1914 och fram 
till mitten av 30-talet. I böckerna fanns flera bildövningar kopplade till det aktuella ämnet 
och användes i skolan ända fram till 60-talet. Skaparna av materialet L.Gottfrid Sjöholm och 
Axel Goës både förnyade och stärkte bildämnets roll i skolan och menade att barnens 
kunskapsutveckling gynnades av att inte bara läsa utan även skriv, rita och på andra sätt 
bearbeta nya kunskaper11. 
 
Det personliga uttrycket och det fria skapandet 
Kring 1950 och framåt finns argument som pekar på att teckningsämnet ska kunna vara ett 
ämne där eleverna kan koppla av och arbeta mer fritt inom ämnet, som motvikt till de övriga 
mer teoretiskt styrda ämnena i skolan. Man menade att det personliga uttrycket skulle få 
utrymme i form av mer rekreationsliknande förhållanden. 
Argumenten lyftes senare även inom andra praktisk-estetiska ämnen och man kan fråga sig 
om det kan ha varit en av orsakerna till bildämnets och i förlängningen bildlärarens i många 
fall låga status och marginalisering. 
 
Under denna period och framåt reformerades utbildningen i flera steg. Vikten av det fria 
skapandet och av elevernas estetiska fostran syns tydligt i läroplanen 1962. Lärarrollen 

                                                           
10

 Åsén, Gunnar. Intryck Uttryck Avtryck 110. Stuhlmanns metod utgick från Pestalozzi, där geometriska former 
ugjorde grunden för teckningsundervisningen. Det byggde i större grad på noggrannhet, renlighet och 
arbetsdisciplin än att utveckla det egna bildskapandet i någon mening. 
11

 Åsén, Gunnar. Intryck Uttryck Avtryck, 113 
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förskjuts från att undervisa i enbart bildframställning till att fungera mer som handledare där 
elevens personliga uttryck och val av material står i centrum. 
Även bedömningen i ämnet förändras utifrån de nya kriterierna, där man istället för att 
bedöma skickligheten i en uppgift, bedömer utifrån den ”personliga smaken”12. 
 
Bildtolkning och bildkommunikation 
Inom själva bildlärarutbildningen skedde också stora förändringar där den traditionella 
inriktningen med dess krav på tekniskt kunnande och den konstpsykologiska grunden 
trängdes ut av de nya rönen inom ämnet, bildanalysen och bildkommunikation13. 
Utbildningens kunskapsinnehåll utmanades också av tidigare kunskap baserad på praktiker, i 
förhållande till den vetenskapsbaserade kunskapstraditionen som universiteten stod för, en 
debatt som fortfarande pågår14. 
 
En mycket betydande reform i bildämnets historia och som höjde bildläraryrkets status, var 
Högskolereformen 1977 som innebar att utbildningar av lärare inom praktisk estetiska 
ämnen knöts till högskolor och universitet. 
Nästa steg som ytterligare stärkte den nya inriktningen inom ämnet var när man i 1980-års 
läroplan bytte ämnets namn från ”Teckning” till ”Bild”15. 
 
Bildämnets roll i praktiken har sammanfattningsvis förändrats både till innehåll, status och 
omfattning. 
Idag dominerar fortfarande bildlärarens undervisning av bildframställning med 
hantverksmässiga och traditionsbundna i material och tekniker. Detta trots de nya 
momenten bildanalys och bildkommunikation som finns i de senaste läroplanerna. Där 
betonas också vikten av att införa fler mediala verktyg i större utsträckning i undervisningen. 
 
I rapporten Intryck uttryck och avtryck- Vetenskapsrådet, lyfter Åsén bland annat fram att 
det visar sig att eleverna fortfarande helst vill teckna och måla, som en kontrast emot de 
övriga teoretiskt betonade ämnen vi har i skolan. Att ämnet fortfarande domineras av 
bildframställning har sannolikt att göra med dess historiska bakgrund och traditioner, men 
också att ämnet setts och ses som en avkopplande stund i den för övrigt stressade och 
kravfyllda skolmiljön.  
 
Det bör tilläggas att ämnet också förnyas och breddas av yngre lärare som enligt rapporten 
använder moderna mediala tekniker samt för in bildanalys och bildkommunikation i 
undervisningen i större utsträckning. 
 
 

 
4:1:2 Gruppens yrkesidentitet och status 
 

                                                           
12

 Åsén, Gunnar. Intryck Uttryck Avtryck, 115 
13

  Åsén, Gunnar. Intryck Uttryck Avtryck,I läroplanen för 1969 tillkom momenten 
bildkommunikation och arbetsmiljö inom bildämnet i åk7-9, 116 
14

 http://www.lararnashistoria.se/article/lararutbildningens_historia_2 . besökt 2012-07-25 
15

 Åsén, Gunnar. Intryck Uttryck Avtryck, 115 
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Bildämnets roll och därmed bildlärarens roll i skolan har skiftat sedan ämnet introducerades 
i mitten på 1800-talet, som redogjorts under historisk tillbakablick.  
Under senare år har bildämnets status diskuterats och jämförts med teoretiska ämnen. I 
skolverkets utvärdering av ämnet Bild16 lyfts frågan kring ämnets diskrepans. 
Här följer några exempel på faktorer som kan ha påverkat lärargruppens status och identitet. 
 
I Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan, NU0317 beskrivs bildämnet som viktigt i 
skolan men att tidsutrymmet för bildämnet minskat. Man framhäver också vikten av att mer 
kraftfullt införa bildkommunikation i ämnet, där man menar att bildläraren ägnar mer tid till 
bildframställningsuppgifter i undervisningen än till bildkommunikation och bildtolkning och 
digitala tekniker. 
Citat18: 
 
”Förändringarna av medievärlden, där bilden spelar en central roll, är av 
mycket stor betydelse för bildämnets utveckling om man tänker sig att ämnet ska ligga i fas med 
samhällsutvecklingen.” 

 
I utvärderingen lyfter man också fram vikten av att bildämnet utvecklas i takt med den 
mediala värld vi lever i idag, med flera olika teckensystem. 
Citat: 
”Den multimodala demokratin innefattar också bilden. Därför är digital bildbehandling idag en 
medborgerlig kompetens.” 

 
Även designinslaget i bildundervisningen lyfts fram med tanke på att Sverige är ett 
framstående designland. Konstvärldens utveckling är också en aspekt som berörs i rapporten 
där man menar att man i skolan och i bildämnet behöver lyfta frågan vad konst och kultur är 
idag dvs. olika moderna medier och olika vägar att kommunicera med betraktaren, där man 
blandar olika bildbegrepp konsten-reklamen- budskapet-den sociala kommunikationen19.  
Sammanfattningsvis finns det flera områden som en bildlärare idag behöver behärska inom 
ämnet men där statusen alltjämt är låg. 
 
I rapporten 25320 tar man upp begreppet treämnesskolan- där svenska, matematik och 
engelska prioriteras framför andra ämnen, främst i grundskolan. Där varnar man för att 
skolan blir för tråkig för eleverna med för stort fokus på de tre ämnena.  
Citat:  
”En tredjedel av eleverna på högstadiet och gymnasiet finner tillvaron 
i skolan tråkig och meningslös. Mer än hälften av eleverna vill arbeta mer med sina händer. En 
fjärdedel menar att skolarbetet sällan rör verkliga livet och att de områden de är bra på inte räknas i 
skolan. I stort sett alla elever vill ha mer av de praktisk-estetiska ämnena och av skapande 
verksamhet i skolan” 

 

                                                           
16

 Marner, Anders; Örtegren, Hans; Segerholm, Christina, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-
03): bild, skolverket rapport 253, 2005 
17

 Marner; Örtegren; Segerholm, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): bild, 44-46 
18

 Ibid, 17 
19

 Ibid, 18 
20

 Ibid, 24 
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I det ljuset framstår bildlärarens roll som rätt svag, där möjligheter att påverka kan upplevas 
som små. 
Ytterligare ett exempel ur rapporten beskriver att resultaten pekar på att eleverna från år 7 
och 9 uppfattar estetiska ämnen som roligast, men inte viktigast, utan mer som ett 
andningshål21. 
I gemensamma temaarbeten uttrycker bildlärarna att det är svårt att samarbeta eftersom 
man använder olika arbetsformer än kärnämneslärarna och att man som bildlärare endast 
deltar ”på ytan”. 
 
I en föräldrarenkät som ingick i rapporten 253 rangordnar de svarande de ämnen de själva 
tyckte var viktigast för barnets utveckling och lärande. Bildämnet ingår inte bland de 
viktigaste. Det framkommer också att eleverna får lite stöd i bild hemifrån och heller inte 
ägnar mycket tid åt kulturella aktiviteter på fritiden 
Citat22: 
 ” Knappt hälften av eleverna går aldrig på konstmuseer, gallerier eller liknande. 
Cirka 35 procent går sällan och 17 procent ibland. Ytterst få går ofta. Det visar 
på ett svagt intresse för visuellt orienterade kulturinstitutioners kulturutbud.” 
 
”Över hälften (55 procent) av eleverna anger att de själva framställer bilder 
för hand på fritiden ”ibland” eller ”ofta”. Det är en hög siffra och än högre 
(nästan 80 procent) blir den när frågan gäller om eleverna brukar fotografera, 
använda videokamera eller använda dator för att göra egna bilder eller för att 
Bearbeta bilder och fotografier eller på annat sätt skapa bilder.” 
 
En annan faktor som tas upp är lärarnas upplevelse av för hög arbetsbelastning där det 
framkom att Bild hör till de ämnen som lärare anser vara mest krävande23. Det kan också 
anses vara en faktor som påverkar statusen, där undervisningen blir lidande när man inte 
hinner med att utföra sina arbetsuppgifter.  
 
Bildgrupperna är ofta heterogena, och kräver i många fall mer stöd i form av 
specialkompetens och extraresurser vilket inte alltid prioriteras24. 
Graden av stöd från ledningen kan också påverka bildlärarens status. 
Utdrag25:  
”Hypoteser för att förklara rektors bristande uppföljning och utvärdering av resultaten inom ämnet 
kan vara ämnets bristande status i skolan samt synen att ämnet inte går att utvärdera eftersom 
bildundervisningen förutsätts präglas av fritt skapande som är svårt att mäta.” 

 
 
Hur ska lärargruppen höja sin status i skolan? Frågan kan inte besvaras här utifrån studiens 
begränsning. Däremot kan diskussioner kring ämnets utveckling vara viktiga att lyfta i ett 
socialt forum, både utifrån den egna kompetensen men också utifrån yrkesidentiteten samt 
bildlärarens status. Det kan i det arbetet vara viktigt att utvärdera sin egen undervisning.  
 

                                                           
21

 Ibid, 25 
22

 Ibid, 54 
23

 Ibid, 60 
24

 Ibid, 61 
25

 Ibid, 62 
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Bildundervisningen har gått från att ha handlat om hantverksmässig, traditionsbunden och 
individuell undervisning till att handla om bilden som kommunikationsmedel och om olika 
nya tekniker i bildskapandet, mål och kunskapskrav som framkommer i både den tidigare 
läroplanen Lpo-2000 och den nya Lgr-11 och Gy-11. Viktiga faktorer att ta hänsyn till i 
utvärderingen av just den egna undervisningen 26. 
 
Diskussioner kring ämnesdidaktik utifrån ett begreppsteoretiskt perspektiv skulle i det 
sammanhanget också kunna vara intressant att lyfta i ett socialt forum27. 
 
I nya lärarutbildningen har fler lärosäten fått examenstillstånd att utbilda ämneslärare i Bild, 
både för år 7-9 och gymnasiet. I Gymnasiereformen 2011 har estetiska programmet på 
gymnasiet fått en tydligare högskolebehörighet till skillnad från tidigare då programmet 
endast hade grundläggande och till viss del högskoleförberedande kurser. Däremot har 
kursen Estetisk verksamhet tagits bort ur programmen. 
Samtidigt som fler bildlärarutbildningar startat i landet har man i nya läroplanen för 
gymnasieskolan 2011, valt att ta bort denna kurs som tidigare var obligatorisk  
i samtliga nationella program.  
Förändringen väckte stort motstånd från ämneslärare och forskare inom bildområdet, men 
också inom andra ämnesområden, se artikel av bland andra Mikael Andersson 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.388311-kreativiteten-forsvinner-i-nya-gymnasieskolan 
besökt 2012-03-06 
 
Artikeln ges som ett exempel på debatten kring hur bildämnets roll och status påverkats 
under senare tid utifrån det rådande samhällsklimatet och nuvarande politiska styrning. Ett 
delbehov i undersökningen är möjligheten att tillsammans med andra kunna diskutera, dela 
med sig av och agera i olika frågor som rör professionen, i ett socialt forum. 
 
 
4:1:3 Förändringar i läroplanerna  
 
Här redovisas några av de förändringar som skett i ämnet bild i grundskolan och 
gymnasieskolan de senaste åren. 
 
För drygt ett år sedan sjösattes de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan Lgr-
2011 och Gy-2011 i Landets alla skolor. 
I uppdraget som lärare ingår att ta del av och utforma nya kursplaner, upplägg och sätta sig 
in i de nya läroplanerna, de nya examensmålen och programmålen och det nya 
betygssystemet som infördes. 
Arbetet har skett på de enskilda skolorna, genom skolverkets seminarier och 
informationsmaterial och i ämnesgrupper.  

                                                           
26

 Citat ur Marner; Örtegren; Segerholm. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): bild, 23,  
”Bild och estetiska ämnen har, trots ambitioner om ett vidgat socialt och kulturellt 
perspektiv, ibland en inriktning mot traditionellt hantverk och traditionella 
konstarter, i stället för ett perspektiv som vidgar sig ut mot identitet, 
mediering, samhälle och samtid.” 
27

 Marner, Anders; Örtegren, Hans. En kulturskola för alla, Myndigheten för skolutveckling, 2003, 
55 
 

13

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.388311-kreativiteten-forsvinner-i-nya-gymnasieskolan


 

 
Från att ha bedömt utifrån en tregradig skala skulle man nu bedöma utifrån en sexgradig 
betygsskala. Bedömningsförfarandet skulle gå från den additiva bedömningen till en mer 
målinriktad bedömning av elevens kunskaper. Med andra ord så har alla praktiserande lärare 
börjat utföra bedömningar utifrån nya grunder i ämnen och kurser.  
 
På gymnasiet har några ämnen utvecklats och några nya ämnen tillkommit inom 
bildområdet, bland annat Estetisk kommunikation28 och bildteori29. 
Under övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för gymnasiet, under 2:1 Kunskaper och 
mål, kan man läsa att ”det är skolans ansvar att varje elev- kan hämta stimulans ur kulturella 
upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden”. Tyvärr så finns inte längre en naturlig 
koppling till estetiska kurser, där tidigare kärnämnet Estetisk verksamhet30 ingick i alla 
program på gymnasiet. 
 
I målen för bildämnet har digitala bildtekniker tillkommit som ett moment både i 
grundskolan och i gymnasieskolan, se ”digitala resurser i skolan”. 
I rapport 25331 visar det sig att bildlärare till stor del är angelägna om att fortbilda sig inom 
nya områden i ämnet Bild. Områdena var tredimensionell bild, bildanalys, video och digital 
bildbehandling. Det svarar väl emot vad som tidigare framkommit under avsnittet 
yrkesidentitet och status, där detta är områden som behöver förankras mer i gruppen.  
 
4:1:4 Digitala resurser i undervisningen 
 
Som nämnts tidigare domineras undervisningen i Bild av bildframställning och moment som 
bildtolkning, bildkommunikation och digitala tekniker har svårt att tränga igenom i 
undervisningen. 
I och med att målen är tydliga i den nya läroplanen, kan det skapa nya möjligheter att lyfta 
fram dessa områden tydligare. Dels med tanke på att bildlärarna behöver 
kompetensutveckling för att möta kraven i de nya målen och även vad gäller resurser inom 
digitala medier, som datorer, programvara, kameror och övrig teknisk utrustning.  
 
Nedan beskrivs mål kring användning av digitala medier och tekniker i de nya kursplanerna 
för grundskola och gymnasieskola. 
 
Utdrag ur Estetiska programmets examensmål32 
”Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika 
perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt 

                                                           
28

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=EST  besökt 2012-08-21 
29

 Skolverket http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=BID  besökt 2012-08-21 
30

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-
2011/kursplaner/sok-amnen-och-kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fli64-rh5-
kursweb.skolverket.se%3A27025%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DESV  
besökt 2012-08-21 
31

 Marner; Örtegren; Segerholm, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): bild, 72 
32

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 2012, 43 
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kunnande ska finnas med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga 
högskolestudier.” 

 
Utdrag ur Estetiska programmets inriktning Estetik media33 
”Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt 
perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg.” 

 
Utdrag ur nya läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan om digitala verktyg och 
tekniker 
 
Utdrag ur 3:1 Bild under ”Syfte”34 
”Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt 
med olika material” 

 
Utdrag ur 3:1 Bild Centralt innehåll: åk 4-635 
”Redskap för bildframställning  
• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och 
digital bildbehandling och hur dessa benämns.” 
 
Utdrag ur 3:1 Bild Centralt innehåll: åk 7-936 
”Redskap för bildframställning  
• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.” 

 
I forumet kan ges en möjlighet att dela erfarenheter kring olika undervisningsmaterial med 
fokus på digitala resurser och användande av digitala tekniker. Fortbildning inom området 
kan också med fördel kommuniceras på forumet.  
I de nya läroplanerna framkommer att eleverna i större utsträckning ska få möjlighet att 
fördjupa sina kunskaper kring digitala resurser i undervisningen. Det i sin tur ställer högre 
krav på lärarens kompetens inom digitala medier37. 
 

I Skolverkets rapport Digitala lärresurser i en målstyrd skola av Lena Olsson, redovisas en 
studie kring hur användandet av digitala lärresurser knyter an till den pedagogiska 
verksamheten och hur de relaterar till styrdokumenten i skolan. Där pekar man på vilka 
kompetenser som eleven ska utveckla genom digitala medier. Man talar här om kulturell 
kompetens, kritisk kompetens och kreativ kompetens38. 
 
Rapporten skulle ytterligare kunna motivera skolledningar att stödja och finansiera 
bildlärarnas kompetensutveckling inom digitala medier, i syfte att följa läroplanens mål. 
Det i sig är en statushöjande faktor för bildläraren. 
 

                                                           
33

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 2012, 44 
34

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, 2011, 21 
35

 Ibid, 21 
36

 Ibid, 22 
37

 Marner; Örtegren; Segerholm, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): bild, 10 
38

 Olsson, Lena. Digitala lärresurser i en målstyrd skola, Göteborgs universitet, 
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, 2009, 20-21 
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4:2 Statistik 
 
För att få en uppfattning om storleken på gruppen yrkesverksamma Bild- och medialärare 
idag har jag tagit fram statistik om antalet examinerade bildlärare under perioden 1997-
2011.  
Utifrån gruppens storlek och de resultat som framkommer kring behov och krav på en 
gemensam webbplats, skulle man kunna dra slutsatser kring möjligheterna för att en sådan 
plats skulle kunna initieras och fortleva, som en gemenskap av praktiker (Community of 
Practice). 
 
I sammanställningen nedan (fig. 1) ser man antalet examinerade från examensår 96/97 fram 

till 2010/11. Statistiken för examen år 1997- 2001 är hämtad från Statistiska centralbyrån39 

och examen år 2002-2011 från Universitets- och högskoleregistret40. Man kan se att antalet 

utexaminerade ligger på en relativt jämn nivå fram till 2002 för att sedan öka något i antal.  

Sammanställning av antalet examinerade bildlärare 1997- 2011 

Bildlärar-
examen 

Bild eller Bild 
och Annat 
ämne 
kvinnor 

Bild eller Bild 
och Annat 
ämne 
män 

Bild eller Bild 
och Annat 
ämne 
totalt 

1996/97 - - 50 

1997/98 - - 44 

1998/99 - - 63 

1999/00 - - 59 

2000/01 - - 73 

2001/02 52 15 67 

2002/03 83 10 93 

2003/04 57 14 71 

2004/05 54 8 62 

2005/06 80 13 93 

2006/07 80 14 94 

2007/08 89 25 114 

2008/09 89 18 107 

2009/10 101 20 121 

2010/11 95 19 114 

totalt 
1997-2011 

   
1225 

 
Källa Universitets- och högskoleregistret vid Statistiska centralbyrån. 12-03-09 
 

                                                           
39

 källa: tabell 9 s.70 statistiskt meddelande, under Undervisning: Kategori: Bildlärarexamen, Statistiska 
centralbyrån, bilaga: pdf UF20SM0201 
40

 Statistik över lärarexamen med inriktning bild läsåren 2001/02-2010/11. Källa är Universitets- och 
högskoleregistret vid Statistiska centralbyrån. Skickad från analysavdelningen högskoleverket 2012-03-06 
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Andra faktorer som påverkar storleken på gruppen yrkesverksamma är ålder och antal 
arbetsår. Om man utgår från att statistiken följer liknande mönster av examinerade lärare i 
Bild även tidigare år bör gruppen verksamma motsvara minst det antal examinerade som 
anges i statistiken i tabellen. 
 
Utifrån antalet bildlärare som examinerats 1997-2011, sammanlagt 1225 lärare, skulle det 
kunna motivera att det kan finnas behov och krav på en gemensam webbplats för 
yrkesgruppen, dels utifrån argumentet att storleken på gruppen är försvarbar som 
betydelsefull lärargrupp bland andra, och dels utifrån lärargruppens position bland andra 
lärargrupper, där behovet av att utöka sitt inflytande och sin yrkesidentitet är av värde. 
 
 

4:3 Forskning inom Bildpedagogik 
 
Två områden lyfts inom tidigare bildpedagogisk forskning, barns bilduttryck och 
bildteoretiska problem41. Från början utgick inte forskningen ifrån ett pedagogiskt didaktiskt 
perspektiv utan utgick i mycket högre grad utifrån bilden som ett objekt som ska studeras. I 
ett senare skede, kring slutet av 90-talet utvecklas forskningen inom bildpedagogik och 
didaktik i större utsträckning än tidigare. 
 
4:3:1 Bildteoretisk forskning 
Projektet ”Rum relation retorik- Ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna 
samhället”42 är ett projekt som genomfördes i mitten av 80-talet. Utgångspunkten är bilden 
som språk och hur bilder speglar den kultur vi lever i. Man undersöker den visuella retoriken 
i elevbilder med utgångspunkt i semiotiken, men också via olika kontextbegrepp, symbol och 
konnotationsspråk.  
I boken Bilden i det postmoderna samhället (Nordström G) beskrivs bilden som språk43 och 
den semiotiska terminologin i ett bildspråkligt perspektiv44närmare. Avsaknaden av den 
pedagogiska kopplingen till bildämnet i skolan är tydlig, även om man utgår ifrån elevernas 
bilder i skolan, hur bilderna kan spegla elevernas upplevelser, beskrivningar och förståelse av 
sin skolmiljö. 
 
”En annan skola” (Lind & Åsén, 1999)45, är ytterligare studie som utgår ifrån två aspekter, att 
pröva nya utvärderingsmetoder och att utifrån elevperspektivet, beskriva och utvärdera 
elevernas skolmiljö. I studien används elevbilder istället för enkäter i utvärderingssyfte. 
I Studien tar man upp teorier om bilden som företeelse och barns bildpsykologiska 
utveckling men även här utan koppling till undervisning och lärande. 
 
4:3:2 Teorier kring bildundervisning 

                                                           
41

 Wetterholm, Hans. En bildpedagogisk studie : lärare undervisar och elever gör bilder, Institutionen för 

pedagogik, Lärarhögskolan,  2001 
42

 Wetterholm, Bildpedagogisk studie, 2001, sekundärkälla. Primär källa Nordström, Gert Z. Rum, relation, 
retorik, 1996 
43
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Rudolf Arnheim, psykolog och forskare inom pedagogisk-psykologisk forskning studerade 
seendets betydelse för vår kunskapsutveckling och bildens roll i sammanhanget ”Thoughts 
on Art Education” (Arnheim, 1991).  
Arnheim jämför bildspråket och undervisningen och menar att de två inte kan separeras. 
Bildundervisningen menar han, berör all övrig undervisning i skolan. 
Vi tänker i bilder och uttrycker oss via bilder och språk, där det visuella är en 
av grunderna för det verbala, enligt Arnheim. 
 
Hans Wetterholm utgår i sin avhandling46 om bildpedagogik utifrån ett pedagogiskt 
didaktiskt perspektiv. Den har som huvudsyfte att undersöka hur lärare undervisar i 
bildämnet på de lägre stadierna, och hur de införlivar bildämnet undervisningen, utifrån Lpo 
94. 
 
4:3:3 Forskning inom fältet idag 
Bildpedagogisk och konstnärlig forskning inom lärarutbildningen bedrivs vid ett antal 
lärosäten i Sverige idag. 
Vid Umeå universitet har man sedan april 2000 erbjudit forskning inom ämnet Pedagogiskt 
arbete. Ämnet utgör en plattform för ämnesdidaktisk forskning där fokus bland annat ligger 
på digitala medier. Universitetet driver även olika forskningsprojekt varav ett nyligen 
övergripande forskningsprojekt ” ”Skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i 
skärmkulturen – bild, musik och svenska under påverkan” finansierat av Vetenskapsrådet 
(länk). 
Umeå universitet erbjuder även konstnärlig forskning inom institutionen för estetiska ämnen 
i lärarutbildningen47.  
Göteborgs Universitet erbjuder ämnet ”Estetiska uttrycksformer med inriktning mot 
utbildningsvetenskap” och ämnet ”Pedagogiskt arbete” på forskarnivå. 
År 2005 startade Göteborg universitet en ny forskarutbildning, Forskarskolan i 
Utbildningsvetenskap mer allmänt inriktat på utbildningsprocesser men även pedagogisk 
inriktning48. 
 
I rapporten Uttryck, intryck och avtryck– lärande, estetiska uttrycksformer och forskning- 
lyfts forskning fram som stärker ämnet Bild. Där presenteras didaktisk forskning av vikt för 
bildämnet49. Och slutligen ,Vetenskapsrådet stödjer olika projekt inom området 
Utbildningsvetenskap. Ett exempel är en av de forskarskolor som inriktar sig på lärande och 
digitala medier50. 
Med andra ordet har fältet forskning inom bildpedagogik och didaktik utvecklats avsevärt de 
senaste tjugo åren. 
 

 
 
4:4 Fortbildningsmöjligheter 
                                                           
46

 Wetterholm, Bildpedagogisk studie, 2001, 
47

 http://www.estet.umu.se/konstnarlig-forskning/ besökt 2012-08-22 
48

 http://www.cul.gu.se/ besökt 2012-08-23 
49

 http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/Rapport%204.2006.pdf besökt 2012-02-28 
50

 
http://www.vr.se/forskningvistodjer/forskningsmiljoer/forskarskolor/utbildningsvetenskap/doctoralschoolined
ucationalscienceslearninginteractionandschooling.4.ead945b11f699b508580006698.html besökt 2012-08-22 
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Förutom de möjligheter som ges inom forskning, finns ett stort utbud av kompetenshöjande 
kurser. Flera lärosäten i Sverige erbjuder idag ett antal kurser inom bild och mediaområdet 
som kan stärka kompetensen i undervisningen. Inom bildområdet ökar de digitalt inriktade 
kurserna överlag, då behovet av att fortbilda sig inom det digitala fältet är stort, utifrån de 
mål som finns i nya läroplanen, se digitala resurser i undervisningen. 
 
För att nämna några, Gotlands högskola erbjuder distanskurser inom 3-d animation och 
speldesign, spelprogrammering och webdesign51.  
Högskolan i Jönköping erbjuder distanskurser i digital bildbehandling. Förutom deras kurser 
finns även ett kostnadsfritt fortbildningsmaterial/ e-läromedel, som flera bildlärare använder 
sig av i undervisningen idag52. 
Umeå universitet erbjuder bland annat kurser i digitalt foto och webdesign liksom Luleå 
universitet. 
Även Malmö högskola, Uppsala universitet och Högskola väst erbjuder kurser som kan vara 
attraktiva för bild- och medialärare idag. En faktor är att bildlärare idag behöver bredda sin 
kompetens emot bildkommunikation som nämnts tidigare. 
 
Konstfack i Stockholm erbjuder för närvarande även påbyggnadskurser i bildpedagogik på 
magisternivå och masternivå för bildlärare53. Därutöver finns en mängd mindre kurser som 
erbjuds på olika studieförbund som ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet, vilka ofta är 
mer metod och teknikinriktade. 
 

 
4:5 Kunskapsspridning 
 
4:5:1 läromedel 
 
Till största del använder sig bildlärare av egenproducerade läromedel, bilder av konstverk 
och elevbilder. Även referens- och facklitteratur, tidningar, lärarhandledningar, musik, 
internet, biblioteket och naturen54.  
I rapporten om läromedlens roll i skolan framkommer att 4 av 10 bildlärare aldrig använder 
läroböcker. I rapporten visas en tabell över användandet av olika typer av läromedel där 
man kan utläsa att nästan alla bildlärare som undervisar i grundskolans åk 9 uttrycker att det 
är viktigt att utveckla egna läromedel. Dessutom skriver lärarna i egna kommentarer att de 
skapar egna läromedel. 
 
Det framkommer också i rapporten att skälen till att man skapar egna läromedel är bristen 
på tryckta läromedel men ibland på grund av att man vill anpassa sina läromedel till den 
tänkta undervisningsgruppens förutsättningar och behov55. 
 
                                                           
51

 http://www.hgo.se/utbud/hgo/;jsessionid=1BF83B89F68951D5B81D649F4B275345 besökt 
2012-08-03 
52

 http://www.moderskeppet.se/ besökt 2012-08-03 
53

 http://www.konstfack.se/sv/Utbildning/Lararprogrammet/ besökt 2012-08-03 
54

 Fischer; Samuelsson, Läromedlens roll i undervisningen, 42 
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 Fischer; Samuelsson, Läromedlens roll i undervisningen, 44, 57 
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Det visar sig också att lärarna i bild tycker att läroböcker är mindre viktigt än övriga 
läromedel som används. Lärarna är kritiska i valet av tryckta läromedel och visar stort 
missnöje över det utbud som finns idag. 
 
Spridning av egenproducerade läromedel sker inte i så stor utsträckning utifrån egen 
erfarenhet, främst inom arbetslaget och i mindre utsträckning via yrkesutövande kollegor 
utanför skolan. 
Däremot har det börjat skapas mindre grupper via bloggar, egna hemsidor och Face Book 
där bild- och medialärare lägger upp sina kursplaner, lektionsplaneringar mm56. 
 
 
4:5:2 Konferenser 
Nationell estetisk konferens är en årligen återkommande kongress. Platsen för kongressen 
varierar och i år hölls den i Göteborg57. Kongressens syfte är att ta upp aktuella frågor kring 
undervisning och utbildning för att samtidigt skapa tillfällen för estet-lärare att mötas. 
Kongressen är också aktiv i den aktuella debatten kring utbildning och förändring inom de 
estetiska ämnena och de berörda lärarutbildningarna. 
Under kongressen ges ett antal föreläsningar och seminarier samt workshops. Till 
kongressen kommer dels lärare inom det estetiska området, som undervisar inom 
inriktningarna på Estetiska programmet, Bild och formgivning, Musik, Dans, Teater. 
Vid kongressen ges tillfälle att utbyta erfarenheter, ta in ny forskning inom området och få 
träffa representanter från de konstnärligt inriktade högskolorna och lärarhögskolorna. 
Däremot vänder sig kongressen endast till gymnasielärarna vilket kan vara en nackdel. Det 
kan upplevas som exkluderande utifrån att många av de områden som tas upp berör 
bildlärare både i grundskolan och i gymnasieskolan. 
 
inSEA58 är en internationell ideell förening inom bildpedagogik som funnits i över 60 år. 
Föreningen som har ett internationellt forum för bild- konst- och museipedagoger, bygger på 
ett kontaktnät som i tar upp utvecklingsfrågor och forskning inom området samt håller i 
större internationella sammankomster för medlemmarna. Dessa världskongresser eller 
regionala kongresser hålls årligen. I år hölls kongressen på Cypern och nästa år 2013 kommer 
den hållas i Australien. 
 
InSEA har även en svensk filial, InSEA- föreningen i Sverige som också har ett kontaktnät av 
medlemmar i landet. Tidigare samarbetade Sveriges filial med finska och estniska InSEA 
filialerna i ett europeiskt samarbete. 
Föreningen var tidigare okänd för mig. Kanske beroende på att Föreningen inte använder de 
sociala medierna i större utsträckning för att bli uppmärksammade. Jag utgår ifrån hur de 
lanserar sig i Sverige, enbart via en egen hemsida59  
 

4:6 Bild- och medialärarstudenternas behov  
                                                           
56

 Nyutexaminerade bild- och medialärare skapar enkla hemsidor där de delar material, exempel: besökt 2012-
08-22 
https://sites.google.com/site/jamtskagg/fotografisk-bild-b 
57

 http://www.estetkongress.se/index.php?news=3044 besökt 2012-08-22 
58

 http://insea.org/ besökt 2012-08-22 
59

 http://inseasverige.se/ besökt 2012-08-22 
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Lärarstudenter har under VFU-verksamhetsförlagd undervisning, uttryckt ett behov och en 
önskan att i större utsträckning få ta del av de egenproducerade läromedlen på skolorna. 
Behovet av att via ett socialt forum möta praktiserande bildlärare och blivande bildlärare, 
där möjlighet finns att diskutera och dela med sig av kunskaper är stort60. 
 
Sedan flera år tillbaka har vi på min arbetsplats tagit emot lärarstudenter från Konstfack som 
hos oss gjort sin verksamhetsförlagda utbildning. I samtalet med lärarstudenter 
framkommer ofta bristen på vägledning kring utveckling av läromedel, exempel på 
kursplanering, stöd i skapandet av lektionsupplägg och en mer kontinuerlig kontakt med 
praktiserande lärare. Frågornas relevans kan variera beroende på i vilket skede i 
utbildningen som lärarstudenten befinner sig. Däremot kommer diskussionen ofta upp i 
samarbetet med studenterna. 
 
En lärarstudent tog upp att det pågått en diskussion om att skapa någon form av forum där 
studenterna skulle kunna få del av varandras planeringar och erfarenheter i kurser och under 
den verksamhetsförlagda undervisningen. Däremot har det idag inte förekommit försök att 
starta en sådan mötesplats i praktiken varken genom lärarstudenterna som grupp eller via 
lärosätet. 
Ytterligare har lärarstudenter uttryckt att de saknar en kontinuerlig kontakt med sina 
handledare på praktikskolorna, att det är viktigt med de kontakterna inför framtida 
arbetsmöjligheter inom fältet. 
 
Kontakten med andra lärarstudenter på andra högskolor inom lärarutbildningen är också 
efterfrågat. Att bildlärarstudenter ska kunna kommunicera på ett gemensamt forum kring 
utbildningsfrågor, kring verksamhetsförlagd undervisning på utbildningarnas utformning på 
de olika lärosätena.  
Bildlärarstudenter tar även upp frågan kring kommunikationen mellan vfu-handledare och 
själva högskolan, att det är viktigt för högskolans utbildning att vara i fas med hur 
utvecklingen av ämnet Bild på grundskola och gymnasieskola. 
 
 
5. SOCIALA MEDIER 
 
5:1 Vad är sociala medier? 
Sociala medier syftar på alla de interaktiva aktiviteter som sker mellan människor på 
webben, där skapandet och spridandet av material, nyheter, konversationer, bilder sker 
utifrån oss som användare. 
I vårt dagliga liv är vi ständigt uppkopplade och håller oss informerade om arbete, fritid, 
vänner, nyheter och events mm. Att umgås och kommunicera i verkligheten ansikte mot 
ansikte upptar fortfarande mest tid men tidsutrymmet då vi kommunicerar via olika sociala 
medier ökar ständigt. Vi kommunicerar via flera kanaler samtidigt, Skype, Twitter, bloggar, 
mail, Facebook, Instagram, och jobbsidor som Linkedin, olika sociala medier. 
 
Vi kommunicerar både via datorn och mobiltelefonen, där mobila tjänster ökar och erbjuder 
nya möjligheter att delta i och utföra olika aktiviteter och moment. 
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Själva begreppet sociala medier, med tyngdpunkten på ”sociala”, myntades i början av 2000-
talet då bloggar och så kallade RSS feeds and readers (nyhetsflöden feeds, man som läsare 
kan följa readers) startades av individer, som sedan lästes och kommenterades av andra på 
webben. 
De kan enklast beskrivas utifrån ett innehåll- texter, bloggar, diskussionsforum, wikis eller 
videomaterial (You tube) som skapas av och delas interaktivt mellan en grupp individer på 
nätet61.  
Man kallar det ofta för ett socialt nätverk, ”the social web” med Web 2.062 som 
utgångspunkt, bestående av ett antal kriterier som definierar ett socialt nätverk. Exempel på 
sociala nätverk som finns idag är Facebook, Linkedin och Twitter. 
 
Begreppet ”medier” syftar traditionellt på de kanaler som äger själva innehållet man 
förmedlar, tidningar, radio och television. Allt eftersom nätet utvecklats till att bli en plats 
där den sociala interaktionen dominerar, där användarna publicerar, sprider och delar med 
sig av material, har själva begreppet ”medier” en vidare betydelse än tidigare.  
 
Inom området sociala medier ryms begrepp som det sociala nätverket- ”social network” och 
social nätgemenskap ”social community”63.  För att reda ut begreppen, kan de beskrivas som 
följer. 
 
Sociala medier syftar på ett innehåll, som till exempel bloggar diskussionsforum, Wikis, 
Instagram och Youtube, som används av en grupp (community) användare med hjälp av 
digital teknik, tillsammans med andra användare i gruppen. 
 
Sociala nätverk - Beskrivs enligt Dana Boyd och Nichole B64 som en webbaserad service som 
ska erbjuda möjlighet att 1. skapa en profil inom nätverket, 2. vänlista, 3. överblick och 
användning av (kommentarer diskussioner) den kommunikation som sker på nätverket. 
Nätverken som är webbaserade och erbjuder olika möjligheter att kommunicera som till 
exempel email och instant messaging eller chatting. 
 
Nätgemenskap/ Social Community- definierar den grupp som använder sig av sociala nätverk 
och sociala medier. Inom det begreppet ryms de olika nätforum som skapas och används av 
olika grupper på webben. 
 
5:2 Socialt forum för bild- och medialärare 
 
Nätforum för bildlärare finns i mycket liten utsträckning i Sverige idag. 
Vi har redan nämnt ett stort socialt nätverk, Face Book. Där skapas grupper för olika 
ändamål och utifrån olika intressen. Under våren 2012 skapades två grupper för 
praktiserande bildlärare, Bildlärarvänner och Bildlärarnätverket.  
Båda dessa är slutna grupper och man behöver bli inbjuden för att få tillgång till grupperna. 
De var till en början välbesökta och inläggen handlade bland annat om budgetfrågor, 
läroplaner, utställningar och utlysta tjänster.  
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Efter en period minskade dock inläggen. Frågan är varför? Kan det bero på den valda platsen 
för gruppen, på bristen av gemensamt engagemang, eller beror det på hur vi prioriterar var 
vi vill delta i de sociala medierna? 
 
I övrigt så erbjuds bland annat jobbrelaterade forum som linkedin.se och skoljobb.se- en 
sökmotor för arbetssökande och CV-exponering, lektion.se som där du som lärare kan skapa 
en egen profil och ladda upp undervisningsmaterial av olika slag. 
Det råder däremot brist på nätforum för specifika ämneslärare 
 
5:3 Sociala medier i Sverige och Norden 
 
I studien har jag jämfört Sveriges utbildningsportal med två andra utbildningsportaler i 
Norden för att se vad de erbjuder för lärare i bild. De två är Finlands och Danmarks 
utbildningsportal. 
 
Skolverket, som statlig myndighet under utbildningsdepartementet i Sverige, har en hemsida 
med samlade dokument som rör regler och lagar kring skollagen, läroplaner, ämnesplaner 
och kursplaner för de samlade skolformerna i Sverige.  
De erbjuder inte nätforum för lärare, där lärarna själva kan kommunicera och dela material, 
men däremot information kring skolutveckling, dock endast inriktat emot lärare inom 
Matematik och Naturorienterade ämnen. I övrigt så finns information kring fortbildning för 
lärare i form av ”Lärarlyftet”, kompetenshöjande satsningar65. 
 
På EMU Danmarks officiella undervisningsportal, hittar läraren, förutom mål och riktlinjer i 
undervisningen, även undervisningsmaterial och lärresurser. 
Citat 
  
”EMU är i första hand för lärare som kan använda portalens innehåll till förberedelser, genomförande och 
utveckling av undervisningen.”

66
 

  

En stor del av materialet är anpassat för nätbaserat lärande. EMU erbjuder också en 
materialplattform där läromedel för skolan kan hämtas och för lärare där de kan dela med 
sig av egna material67 68.  
 
Finlands utbildningslportal69, Utbildningsstyrelsens hemsida, erbjuder läromedel och 
webbresurser för lärare. 
Under Bildkonst i grundskolan finns en länk till ett bildlärarforum och förening70, 
Bildkonstlärarna- Visual art teachers association. Sidan är mer av en informationssida där 
man hittar kalendarium, länkar inom området men är riktad mer till själva gruppens behov i 
yrkessammanhang och ej ett diskussionsforum eller plats där man delar material. 
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Danmarks skolportal är den portal som utmärker sig, med ett bredare utbud av 
undervisningsmaterial och e-läromedel, förutom mål och riktllinjer, än de övriga två. 
Däremot fanns inget forum där lärare kunde interagera, diskutera och utbyta idéer. 
I Finland fanns visserligen en förening för bildlärare men inget öppet forum. 
 
 
5:4 Historik kring sociala medier 
 
1979 skapade Tom Truscott och Jim Ellis ett världsomspännande diskussionsforum, Usenet 
där man kunde skicka in meddelanden. 
Tjugo år tidigare grundades #Open diary”, av Bruce och Susan Abelson, en hemsida skapad 
för dagboksskrivare på nätet. I samma ögonblick skapades begreppet weblog och kort 
därefter ordet ”blogg”. Konceptets popularitet ökade så småningom i med den ökade 
överföringshastigheten på nätet.  
 
Nya sociala nätverk dök nu upp, som Myspace (2003) och Facebook (2004). Samtidigt föddes 
begreppet ”Social Media”, sociala medier. 
 
För att få en helhetsbild av utvecklingen ska två ytterligare koncept läggas till som i sig har 
format grunden till de sociala medier vi använder oss av idag. Vi talar om Web 2.0 och 
Användargenererat innehåll USG71 (User Generated  Content). 
 
Web 2.072 är ett begrepp som omfattar olika webbtjänster. Det beskriver ett nytt sätt för 
mjukvaruutvecklare och slutanvändare att utveckla internet.  
Internet gick över från att skapas enbart på individnivå till att istället skapas och utvecklas 
gemensamt. Bland annat utgår konceptet ifrån vissa grundläggande funktioner och 
programvaror för att fungera så smidigt som möjligt, bland annat Flash, RSS och AJAX 
teknologi bestående av skriptspråket Java och kodning xml. 
 
Användargenererat innehåll USG representerar alla de sätt som människor kan använda sig 
av sociala medier. Termen blev populär i början av 2005 och inbegrep tre kriterier, innehållet 
ska vara tillgängligt för alla, alltså tillgängligt på en allmän sida, innehållet ska inneha en viss 
kvalitet och kreativt tänk och innehållet ska ha producerats utan vinstintressen och ej vara 
kopplat till professionella rutiner, som reklam. 
 
Sociala medier består alltså av en grupp internetbaserade applikationer som bygger på 
koncepten i web 2.073 och USG. 
 
 
 
5:5 Forskning kring sociala medier 
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Utifrån begreppet sociala medier och vad det inbegriper, vill jag lyfta ett exempel på 

forskning inom området. Kaplan & Haenleins har utifrån sin forskning kring sociala medier 

skapat en modell av de klassifikationer som innefattar sociala medier och i vilken grad de 

används74. 

Enligt Kaplan och Haenlein omfattas sociala medier av två dimensioner, forskning kring 
kommunikationsmedier och sociala processer. 
 
Den medierelaterade delen Social Presence Theory eller Social närvaro teori75 menar att 
graden av medier varierar beroende på den sociala närvaron, där man tillsammans med 
mediet skapar en kommunikation. Ju mer social närvaro, ju mer påverkan har man på 
varandras sociala beteende. 
 
Media Richness theory eller medierikedom teori76 menar att medierikedomen varierar 
utifrån vad mederna ”äger”, enkelt förklarat, hur mycket information mediet klarar att skicka 
under en viss tidsintervall. Det gör att vissa medier bättre än andra medier hanterar 
oklarheter och osäkerhet. 
 
Slutsats 1. I kontexten sociala medier kan vi utgå ifrån en första klassificering baserad på 
medierikedomen och graden av social närvaro den tillåter. 
 
När det gäller konceptet personlig presentation i sammanhanget sociala medier, visar 

forskning att inom all social interaktion har människor en önskan om att kunna kontrollera 

intrycken som andra människor skapar kring dem77. Det görs genom att påverka andra för 

att skapa egna fördelar, men man vill också skapa en bild av sig själv som stämmer överens 

med den man är, ens personliga identitet. 

 Anledningen till att vi skapar personliga bloggar och webbsidor bygger på en önskan om att 

presentera oss själva i cyberrymden. För det mesta har dessa presentationer ett mått av 

självutlämnande, beroende av det medvetna eller omedvetna avslöjandet av personlig 

information. 

Slutsats 2.  I kontexten sociala medier kan vi utgå ifrån en andra klassificering baserad på 
nivån av självutlämnande som behövs och typen av personlig presentation som tillåts. 
 
I figur x kombineras de två dimensionerna, vilket leder till klassifikationer av sociala medier. 
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Här följer ett exempel från internet på pågående forskning inom området sociala medier 

med fokus på inlärning och yrkesmiljöer. Forum internet en tankesmedja om interaktivitet 

publicerar bland annat forskning om professionell användning av sociala medier och andra 

digitala kanaler. Under forskningsprojektet Internet explorers finner man en rapport om 

nätgemenskaper78 

 

 

6. TEORI 
 
6.1 Communities of Practice 

 

Etienne Wengers teori om ”Communities of Practice”, eller som översatt i den här studien, 

Gemenskaper av praktiker utgår ifrån grupper av individer som delar en passion, eller ett 

intresse för något som de har kunskaper om och vet hur man gör, och som interagerar med 

varandra regelbundet för att lära sig mer och bättre kring det.  

Forskningen visar hur grupper av individer kan mötas i så kallade ”communities of practice”, 
där själva kärnan utgörs av ”lärandet”, att vi som grupp stimuleras att lära oss mer och 
utvecklas tillsammans med hjälp av våra gemensamma kunskaper i ett gemensamt nätverk. 
I den här studien utgår nätverket från en gemensam webbplats. 
 

Teorin har sina rötter I social inlärningsteori, där man talar om det konceptuella 

perspektivet, teori och praktik. Wenger teori består av ett visst antal antaganden och egna 

fokus. I den kontexten utgör hans teori ett konceptuellt ramverk ur vilket man kan härleda 

en konsekvent samling principer och rekommendationer för att förstå och möjliggöra 

lärande. 
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Huvudfokus i hans teori kring lärandet är lärande som en social delaktighet, eller ett socialt 

deltagande ”social participation79. Delaktighet syftar här på att vara aktiva i deltagare i 

praktiker av gemenskaper, och identitetsskapande i relation till dessa gemenskaper. 

 

En social lärande teori måste enligt Wenger integrera vissa komponenter nödvändiga för att 

definiera det sociala deltagandet som en process av lärande och vetande. Komponenterna är 

följande: 

 

1. Mening ”Meaning”- ett sätt att prata om vår förmåga att uppleva vårt liv och vår 

värld som meningsfull (både som individ och som kollektiv) 

2. Deltagande, praktik , ”Practice”- Hur man pratar om delade historiska och sociala 

resurser, ramverk, och perspektiv som kan upprätthålla gemensamt aktivt 

engagemang. 

3. Gemenskap ”Community”- ett sätt att prata om de sociala sammansättningar eller 

sammansatta strukturer i vilka våra verksamheter är definierade som värda att 

bedriva och där vårt deltagande gör vår kompetens synlig. 

4. Identitet ”Identity”- Ett sätt att prata om hur lärande förändrar vilka vi är och hur vi 

skapar personliga berättelser i framtiden i våra gemenskapers kontext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenterna är starkt ihopkopplade, där de fyra komponenterna tillsammans utgör en 

grundläggande del i konceptet ”Community of practice”- översatt till Gemenskap av 

praktiker, där praktiker motsvarar till exempel en yrkesgrupp. 

 

Deltagande i en gemenskap är starkt kopplat till stödjandet av lärandet. Att lära sig är inget 

man gör vid separata tillfällen utan något som pågår ständigt i livet när vi deltar i olika 
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gemenskaper och organisationer. För att kunna formulera oss kring vårt pågående lärande 

så kan teorin vara till en hjälp att göra lärandet synligt för oss80 

 

Två huvudkomponenter som ingår i teorin är begreppen Praktik- ”Practice”, och Identitet- 

”identity”. Utifrån dessa två begrepp bygger teorin på relaterade underbegrepp som 

förklarar hur teorin ser ut till sin struktur, i förhållande till praktik och identitet. 

 

 

 

 

6:1:1 Praktik ”Practice” 

Konceptet praktik inbegriper att göra, inte bara för sig självt utan i ett historiskt och socialt 

sammanhang som skapar struktur och mening kring det vi gör, även benämnt som social 

praktik. Praktiserande är en process där vi upplever världen och vårt engagemang i den som 

meningsfullt81. 

 

Mening ”Meaning”(deltagande och reifikation) 

Mening kopplat till begreppet praktik kan förklaras via tre koncept. 

Mening är del av en process, här kallad förhandling av mening, där förhandlad mening 

beskriver hur meningsskapandet bygger på hur mening utvecklas och förhandlas utifrån nya 

förutsättningar. Utifrån förhandlad mening utgår två viktiga objekt, deltagande82 och 

reifikation83.  

 

Deltagande betyder att dela något med andra eller ta del av något.  I teorin beskrivs 

deltagande som en social upplevelse i världen, som medlem i en gemenskap. Deltagandet är 

både personligt och socialt. 

Citat84: 

”It is a complex process that combines doing, talking, thinking, feeling and belonging” 

 

Reifikation förklaras som förtingligande av ett begrepp eller en sak. I förhållande till 

deltagande representerar reifikationen förståelsen kring till exempel skapandet av en 

procedur eller ett föremål. I det skeendet skapas en förståelse som sedan blir fokus för 

förhandlad mening, när människor använder sig av proceduren eller använder föremålet i en 

aktivitet. 
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6:1:2 Gemenskap ”Community” 

Praktik är kopplat till gemenskap, där begreppet praktik är den sammanhållande faktorn. 

Wenger definierar tre dimensioner: 

 

Ömsesidigt engagemang- en gemenskap existerar därför att medlemmarna är meningsfulla 

aktiviteter som de delar med varandra. Det är inte likvärdigt med grupp, lag eller ett nätverk. 

 

Ett gemensamt företag, eller gemensam verksamhet- gemenskapen hålls samman av den 

kollektiva förhandlade processen, som involverar ömsesidigt engagemang hos 

medlemmarna. Deltagarna definierar den gemensamma verksamheten samtidigt som de 

driver den. Den skapar också känslor av delat ansvar som integreras i praktiken. 

 

En delad repertoar- Den delade repertoaren består av delade resurser som inbegriper en 

historia av delat engagemang och där resurserna samtidigt förblir föränderliga och 

förnybara. 

 

6:1:3 Lärande ”Learning” 

En gemenskap av praktiker kan beskrivas som delade berättelser eller historier av lärande. 

Lärandet som en del i praktiken beskrivs utifrån tre processer. 

Utvecklandet av gemensamt engagemang i olika former, hur man utvecklar engagemang, 

utveckla relationer med andra, skapa en identitet. 

Att förstå och bli involverad i gemenskapen, arbeta med hur man definierar verksamheten 

det handlar om. 

Utveckla repertoaren, förhandla och omförhandla betydelsen av olika delar i repertoaren, 

skapa eller ta över skapade verktyg som, uppfinna nya begrepp eller omdefiniera begrepp 

osv. 

Med andra ord är lärande i den här kontexten inte baserad på den mentala processen utan 

på vår förmåga att engageras i praktik, hur och varför vi gör det och vilka resurser vi 

använder då85 
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6:1:4 Identitet ”Identity” 

Identitet som huvudkomponent i teorin är helt förknippad med praktik i skapandet av 

gemenskaper av praktiker. En gemenskap behöver medlemmar som kommunicerar med 

varandra och utvecklas tillsammans som deltagare med identiter86. 

Identitet bygger på individen i relation till gemenskapen. Identiteten som förhandlad 

upplevelse beskriver vilka vi är beroende på hur vi deltar och förtingligar oss. Vår identitet 

definieras utifrån vårt medlemskap i en gemenskap och även utifrån vår bakgrund. 

 

Våra identiteter berikas av och utvecklas inom praktiken och utvecklas parallellt med denna.  

Följande karaktärsdrag följer praktikens: 

Deltagande och reifikation- är villkor för en identitet i gemenskaper av praktiker. 

Förhandling- identitetens utveckling är pågående. 

Social- medlemskapet gör identiteten till en social karaktär. 

Lärande process- Identiteten är en pågående temporär process där identiteten kan 

symboliseras av en ”bana” (trajectory) i tid som omfattar både dåtid och framtid i 

meningsskapandet av nuet87. Ett exempel på en sådan bana är nykomlingar i en gemenskap 

av praktiker. 

I teorin diskuteras identiteten utifrån dualiteten identifikation och förhandlingsbarhet, där 

Wenger menar att det inte handlar om att välja mellan kollaboration eller tävlan. Istället 

pekar han på att vi bildar gemenskaper, inte av anledningen att vi misslyckats i kamp om 

egen frihet att agera själva utan därför att identifikation är själva kärnan av vår sociala natur, 

där frihetsaspekten och vårt individuella jag ingår. 

Vad gäller förhandling av identiteten så kan våra gemenskaper ge upphov till ekonomiska 

intressen, därför att förhandlingsbarheten och därmed även konkurrenskraft, är kärnan i vår 

sociala natur. Och även i en sådan gemenskap skapar vi delade värderingar utifrån vår 

identitet. 

 

6:1:5 Gemenskaper av praktiker inom teknologi 
Ytterligare för att få en större insikt i hur en gemenskap av praktiker skulle kunna skapas på 

en webbsida tog jag del av Etienne Wengers fortsatta arbete med gemenskaper av praktiker 

och hur de kan stödjas inom kommunikationsteknologin88. Min studie bygger till största del 

på den ursprungliga teorin ”Communities of Practice” i begränsningen av studien. Däremot 

finns det en poäng att lyfta vissa begrepp som tillkommit. 

 

I utvecklandet av gemenskaper studeras bland annat hur teknologi skulle kunna gynna 

skapandet av gemenskaper av praktiker ur olika perspektiv. Paralleller till ursprungsteorin 

återkommer men där man tar upp de tre dimensionerna i en gemenskap, områdets 
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dimension, praktikens dimension och gemenskapens dimension, där dimensionerna i sig 

ställer nya krav på teknologisk utveckling89. 

 

Den teknologiska utvecklingen öppnar också upp för nya möjligheter inom en gemenskap av 

praktiker. Man undersöker hur olika grupper av gemenskaper för praktiker ska förvaltas 

inom teknologi, och hur man skapar dessa digitala miljöer. Tre begrepp, eller polariteter, 

kopplade till teorin, lyfts fram90. 

”Rythms”- samhörighet och separation, vi vistas inte på samma platser i verkligheten men 

erfarenheterna vi samlar på oss i exempelvis våra yrken vill vi dela med andra i en 

gemenskap. Separationen är en förutsättning för att skapa samhörigheten. 

 

”Interactions”- delaktighet och reifikation bygger på Wengers teori, att medlemmarna deltar 

aktivt i form av diskussioner och aktiviteter, samt producerar olika material, filer, länkar, 

bilder, media metoder dvs. olika artefakter som de delar med varandra interaktivt, när de 

deltar i gemenskapen. 

 

”Identities” individer och grupper, där lärande inbegriper både lärande på individnivå och i 

en grupp. Eftersom vi numera ofta tillhör flera grupper är graden av deltagande skiftande, 

där själva gemenskapen inte kan ställa krav hur stort eller litet engagemanget ska vara. 

Däremot kan teknologin hjälpa gemenskapen att bli mer synlig inom olika medier och 

tillhandahålla verktyg till sina medlemmar som sökfunktioner, sortering av nyhetsflöden från 

andra gemenskaper, hjälp att hitta andra medlemmar, ett viktigt inslag i och med dagens 

multimedlemskap. 

De tre polariteterna kopplas sedan till en viss grupp av verktyg som kan rymmas i en 

gemenskap på internet. Exempel på klassiska verktyg eller gränssnitt är email, 

diskussionsforum, användarprofiler. Verktyg som här kallas ”hybrider” som erbjuder 

alternativa kommunikationsvägar, är till exempel blogs och wikis. En användarprofil är 

ytterligare ett verktyg som stärker sociala nätgemenskaper91. 

 

 
6:2 Andra teorier 
 
Andra teorier som varit aktuella är teorier inom Human computer Interaction, där Susanne 
Bødker92 (Kaptelinin & Nardi, s74, s.76) är en av de första forskare som genom sin forskning 
inom ”participatory” design beskriver människans interaktion med andra människor 
medierat via teknologi. 
Bødkers slutsatser och publikationer har följts av andra som Nardi (Context and 
Concsiousness, 1966) och Roth (2004) som har befäst aktivitetsteorins roll inom 
interaktionsdesign och inom utbildningsdesign.  
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Jag har dock valt att inte basera min studie på hennes forskning då den sträcker sig över ett 
vidare område. Istället valde jag Wengers teori som särskilt inriktar sig på grupper med 
gemensamma praktiker. 
 
6:3 Designteori och metod 

Jag har också, i arbetet med studien utgått ifrån teori kring interaktionsdesign med inriktning 

emot sociala gränssnitt och aktiviteter som ingår i en social webbsida. 

 
I min del av studien som bygger på datainsamling via enkät, intervjuer, statistik, 
fokusgrupper, personas, scenarios och prototyp beskriver jag och utgår ifrån teori och metod 
om interaktionsdesign93. 
I utformningen av innehållet i enkäten och i arbetet med prototypen utgår jag ifrån teori och 
metod inom interaktionsdesign med inriktning emot sociala medier94 .  
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7. METOD 
 
 
7.1 metoddiskussion 
I arbetet med att söka efter teorier att stödja min studie på, valde jag Etienne Wengers 
sociala inlärningsteori ”Community of Practice”. 
Wengers teori om lärande baseras på konceptet, att odla gemenskaper eller samhällen av 
praktiker. Teorin riktar sig till utövare inom organisationer och företag och inom utbildning, 
där individen i socialt samspel med resten av gruppen utvecklar sina yrkeskunskaper och sin 
samt gruppens identitet inom området.  
Teorin berör just de frågor kring behov och krav som jag ville ställa i studien, dels kring 
behovet att få mötas på en gemensam plats och där kunna utbyta erfarenheter, och dels att 
som individ få utveckla sin yrkesidentitet och kompetens tillsammans med gruppen. 
Teorin har utvecklats för att numera även innefatta digitala livsmiljöer, Communities of 
Practice with technology95. 
 
 
 
 
 
7:2 Metodologiska överväganden 
 
I valet av metod ville jag använda mig av metoder där jag kunde samla in data från en större 
grupp och därmed ett bredare underlag, och en metod för att få en mer fördjupad bild av de 
behov och krav som kan finnas på individnivå.  
Jag valde att använda metoden online-enkät ställd till en större grupp bild och medialärare 
och metoden semistrukturerad intervju med tre lärare och två lärarstudenter. Metoderna 
skapar en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder i insamlingen av data96. 
 
Utöver de metoderna använde jag fokusgruppen som intervjumetod i syftet att utvärdera 
resultatet med hjälp av metoden att skapa ett antal prototyper. 
 
Fas 1 och Fas 2 
 
Insamling av data med metoderna enkät och semistrukturerad intervju sker i Fas 1. 
Sammanställning av prototyp, utifrån resultat i enkät och intervjuer samt fokusgruppens 
utvärdering av prototyper sker i Fas 2. 
 
Under Metod beskrivs metoderna i Fas 1 och Fas 2. Resultaten i Fas 1 och Fas 2 beskrivs 
under Resultat. 
Jag har valt att beskriva metoderna Fokusgrupp och Prototyp under Metod, trots att de 
bygger på resultaten i enkäten och intervjuerna. Detta för att ge en samlad bild av metoder 
som använts och göra det tydligare hur studien är upplagd. 
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7:2:1 Designprocess 
Ett av målen var att skapa en modell som kunde visualisera de behov och krav som framkom 
i enkäten och intervjuerna. Modellen, en prototyp av en webbplats för en gemenskap för 
praktiker, som skulle ligga till grund för ytterligare utvärdering.  
I designprocessen som helhet tog jag hänsyn till fyra avgörande aktiviteter97. 
 

1. Kartlägga och fastställa behov och krav på användarupplevelsen 
2. Ge förslag på formgivning utifrån de behov och krav som framkommer 
3. Skapa prototyper utifrån förslagen, som motsvarar behoven och kraven 
4. Utvärdera prototyperna (där användarna utvärderar) 

 
 
I den processen är användarperspektivet i utvecklingen av produkten ett kraftfullt 
tillvägagångssätt i skapandet av produkten, dess innehåll och design98. 
En begränsning i arbetet var att det handlar om en prototyp och inte en hel process till färdig 
produkt. Därför ska också tilläggas att de sociala gränssnitten som valts och utvärderats, har 
en minst lika stor roll i utvecklingsarbetet av prototypen, eftersom de är så tätt 
sammanvävda med resten av studien. 
 
I utvärderingsarbetet av prototypen utvärderade fokusgruppen, bestående av lärare från 
grundskola och gymnasieskola, prototyper vid två tillfällen. 
 
Exempel på teorier i litteraturen om interaktionsdesign som berör metoder och utformning 
av prototyper har även varit teori inom Human Computer interaction- HCI99, kognitiva 
aspekter100 och ramverk som innefattar interaktionsdesign101. Källorna är i det här fallet 
sekundärkällor i den aktuella litteraturen. 
 
7:3 Enkät i Fas 1 
 
Syftet med enkäten är att kunna samla in data kring de behov och krav som finns i en större 
grupp bild- och medialärare. Enkäten består av ett antal frågor i ett frågeformulär och är 
uppdelat i två delar. 
 
I enkätens frågor 1-12 belyser jag frågor och påståenden kring demografisk bakgrund och 
yrkesbakgrund. Här ställs frågor om ålder, kön, antal år inom yrket, utbildning, storlek på 
arbetsort och arbetsplats, skolform, läromedelsanvändning, elevantal, kurser och ämnen och 
antal bildlärare på arbetsplatsen. En fråga, 13, om vilka sociala medier som används ställs 
även under denna del. 
 
I enkätens frågor 14-22 ligger fokus på frågor kring behov och krav kring olika sociala 
gränssnitt och funktioner på en tänkt webbsida. De mönster och gränssnitt som tas upp i 
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enkäten har jag valt utifrån övergripande principer som anses vara nödvändiga för att skapa 
en användarvänlig social webbsida102. 
 
Frågor och påståenden är ställda så att den svarande kan välja förbestämda svarsalternativ. 
Under ett fåtal frågor kan den svarande utveckla sina svar. I arbetet med enkäten var det 
viktigt att frågor och påståenden var tydliga och enkelt formulerade, att de inte skapade 
förutfattade svar och att man kunde hitta ett passande svarsalternativ103. 
Jag använde mig av ”värderingsskalor”104 där svaranden kunde välja mellan olika steg i 
svarsalternativet, till exempel där alternativ 1=mycket angeläget, och alternativ 5= inte 
angeläget alls.  
Det var också av värde att få respons direkt i formuläret, hur man upplevde frågorna. Att de 
svarande kunde ge ytterligare synpunkter. 
 
Valda mönster i enkäten 
 
Mönster består av sociala funktioner som är avgörande för om en social webbsida blir 

framgångsrik. Det finns ett stort antal mönster som kan ingå i en social webbsida. På grund 

av studiens begränsning har jag valt ut ett antal grundläggande mönster som riktar sig till 

den utvalda gruppen. Målet är att kartlägga hur behoven ser ut och vilka mönster som är 

mest angelägna att presentera i sen webbsida. I valet av mönster ligger tyngdpunkten på 

deltagande, gemenskap och delade artefakter, erfarenheter och den egna identiteten. De mönster 

och gränssnitt som utifrån resultatet är mest angelägna representeras i prototyperna i Fas 2. 

Mönstret forum105 som i studien är ett av de mest framträdande, möjliggör för användaren 
att skapa egna diskussionsämnen och andra att kunna delta i diskussionen. Vidare kan andra 
användare sedan fortsätta att replikera varandras svar. Fråga 14 och del av fråga 15. 
 
Att lägga till och ta del av106material, är ett mönster som undersöks utifrån behovet av att 
dela undervisningsmaterial med andra. Del av fråga 15. 
 
För att undersöka behoven av kompetensutveckling, it-stöd och teknisk support valdes 
mönstret rekommendationer107. Inom det mönstret skapar man möjligheten att erbjuda 
information till användaren, när det är tydligt att det finns behov av det. Del av fråga 15. 
 
Grupp108är ett mönster som omfattar flera påståenden i enkäten. Här ingår 
diskussionsgrupper, grupper som diskuterar och delar material, olika intressegrupper och 
kontaktnät. Här undersöker jag behovet av olika grupper på en social webbsida, där 
användarna i olika sammanhang kan skapa egna grupper utifrån egna behov och intressen. 
Dela av fråga 15 och fråga 21. 
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Användaridentitet är ett av de viktigaste mönstren, när man bygger en social webbsida. Här 
valdes mönstret Personlig profil109, som möjliggör och uppmuntrar kommunikation mellan 
medlemmar, ger möjlighet att visa sin ”personlighet” och att kunna kontakta och söka efter 
andra medlemmar. Del av fråga 15. 
 
Mönstret registrering på en sida 110 undersöks för att kartlägga om man i gruppen är 
intresserad av att visa sitt engagemang genom att tillhöra en grupp där det krävs registrering 
för att till exempel kunna lagra egna material, filer mm. Mönstret är viktigt utifrån hur man 
uppmuntras att vilja delta och på vilket sätt man kan delta. Fråga 16. 
 
Mönstret inloggning111 där personlig data kan lagras och med anledning av att webbsidan är 
tillgänglig till största del för en specifik grupp. Fråga 16. 
 
Kalendarium112, är ett mönster som kan skapa lokal förankring och där användarna själva kan 
lägga upp aktuella events. Mönstret skapar delaktighet och engagemang vilket är en 
betydande faktor i en social webbsida. Fråga 17. 
 
Att vara närvarande och tillgänglig, där man kan markera att man är online är ytterligare ett 
mönster, här statusmarkering, som används inom de flesta sociala forum. Att erbjuda 
möjligheter att visa när man är tillgänglig och synlig på ett forum kan göras på flera olika 
sätt. Jag valde statusmarkering utifrån tanken att man till exempel ska kunna se vilka som 
kan delta i en diskussion för tillfället113. Fråga 18 
 
 
7:3:1 Kvantitativ och kvalitativ data 
 
Frågorna utformades så att ett större antal frågor samlade kvantitativ data och ett mindre 
antal frågor, kvalitativ data114. 
Kvantitativ data beskrivs i form av tal och procent som till exempel mängd, storlek, nivå. Det 
kan till exempel generera hur många som håller med om ett visst påstående i en viss grad, 
inom den tillfrågade gruppen men också frågor om ålder, kön, storlek på arbetsort, antal 
kollegor inom ämnet. 
 
Exempel 1, del av fråga 15: Gränssnitt och funktioner på webbsidan- idébank/sharing, där man delar 
med sig av undervisningsmaterial, till exempel visar, lånar, diskuterar och utvecklar. 
Svarsalternativ: gradering på en femgradig skala där 1 = mycket angeläget och 5= inte angeläget alls. 
 
Exempel 2: Fråga 11. Hur många bildlärare alt. Medielärare arbetar på din skola? 
svarsalternativ: 1, 2-4, 5 eller fler. 

 
Utifrån kvantitativ datainsamling skulle man kunna göra vissa antaganden och eventuellt dra 
slutsatser kring hur behoven och kraven ser ut för läraren. Man kan då jämföra med antalet 
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ämneskollegor som läraren har på arbetsplatsen och där göra vissa antaganden som rör 
gemenskap med gruppen och möjligheter att där dela material och erfarenheter. 
 
Kvalitativ data i det här fallet, består av enkätfrågor som är öppna, där den tillfrågade kan 
beskriva något mer utifrån egna upplevelser. Det kan till exempel vara ”ytterligare 
kommentarer” eller egna åsikter. Syftet med dessa är att få en fördjupad och nyanserad bild 
av den enskildes behov och önskemål.  
 
I de kvalitativa frågorna tittar man på de mönster eller teman i svaren115 som uppträder i 
insamlad kvalitativ data. Ofta kan man få se mönster inom olika områden redan genom att 
bara gå igenom de svar som kommit in. Ett mönster i det här fallet kan representera ett 
beteende, platser som tas upp, särskilda kännetecken i en grupp osv.  
Underlaget av kvalitativ data är litet i enkäten och framträder tydligast i intervjumetoderna, 
den semistrukturerade intervjun samt i fokusgruppen. 
 
Exempel 3: Fråga 24. Finns det andra digitala forum inom bild och media området som du använder 
dig av redan idag? 
Svarsalternativ: egen text 
 

7:3:2 Urval av frågor och påståenden 
 
Utifrån frågor och påståenden i enkäten vill jag också pröva delar av teorin ”Communities of 
Practice”, Gemenskaper av praktiker. 
 
För att förstå hur jag i enkäten valt ut de frågor och påståenden som behandlar mönster och 
sociala gränssnitt vill jag ge ett exempel på den processen och en motivering till valen. 
Det kan till exempel handla om hur man utarbetar någon form av registrering på en sida, hur 
det är kopplat till flera olika ”mönster”116. Mönstret här handlar om hur vi engagerar oss i en 
aktivitet på en webbsida. Det handlar också om och vilka möjligheter eller begränsningar 
som uppstår i och med en registrering, eller inloggning. 
 
 
Ett av de första påståenden som togs upp i enkäten var ” Det finns ett behov av en webbsida 
med ett socialt forum för lärare i bild och media”. 
Påståendet i sig rymmer inte en specifik fråga om ett mönster eller ett socialt gränssnitt. 
Däremot är frågan avgörande för hur studien utvecklas, utifrån de behov man har av att 
engagera sig117. Finns det en grupp individer inom en viss yrkesgrupp, som har behov av att 
vara del av en gemenskap som bygger på någon form av engagemang? 
För att undersöka hur det engagemanget kan se ut och eventuellt kan förstärkas valdes ett 
påstående om mönstret ”registrering”. 
  
Exempel 4: Fråga 14. Det finns ett behov av en webbsida med ett socialt forum för lärare i bild och 
media 
Exempel 5: Fråga 16. Någon form av registrering är nödvändig för att få tillgång till webbsidan 
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I ett annat exempel undersöker jag behovet av egen utveckling av lärandet kopplat till 
behovet av diskussioner och stöd i undervisningen118. 
 
Exempel 6: fråga 21. 
Att få ta del av, ge råd och kunna diskutera olika dilemman inom undervisningen skulle vara till stöd i 
mitt dagliga undervisningsarbete. 
Svarsalternativ: gradering på en femgradig skala där 1 = instämmer helt och 5= instämmer inte alls. 

 
7:3:3 Urvalsgrupp 
 
Gruppen bestod av lärare i bild och media till största del i gymnasieskolan. De blev erbjudna 
att delta i studien i samband med att jag själv deltog i den nationella estetiska kongressen i 
Göteborg 16-18 mars 2012. 
Vid ett par tillfällen under kongressen gavs tillfälle att kort presentera studien, syftet och 
målsättningen, muntligt och via en kortare beskrivning av studien(se bilaga). De som ville 
delta i studien fick anteckna sig på en mejllista. 
Min ambition var att nå så många lärare som möjligt och efter kongressen jag fick även 
tillgång till en adresslista på samtliga deltagare. 
Därefter skickades enkäten till deltagarna. I brevet med enkäten (bilaga) beskrevs syftet 
ytterligare. 
Enkäten skickades som en online-enkät. Syftet var att nå ut till en stor grupp på skilda orter i 
landet, så snart som möjligt och att kunna samla data snabbare än via pappersenkäter119. 
 
Att låta de tillfrågade utföra enkäten på kongressen var inte ett alternativ då det dels inte 
fanns tid till detta, och att det skulle vara svårt att samla in dessa eftersom det pågick flera 
olika aktiviteter och gruppformationer samtidigt. Nackdelen med att inte kunna göra 
enkäten på plats skulle vara att svarsfrekvensen, om gruppen gjorde enkäten samlat på 
kongressen, eventuellt skulle bli högre än om den gjordes via mejl beroende på hur den 
tillfrågade prioriterar enkäten, gentemot andra aktiviteter. 
 
Enkäten skapades på Google Docs och besvarades digitalt under perioden 2012-04-10-2012-
04-21. 
 
 
7:4 Intervjumetod i Fas 1 
För att till större del kunna samla kvalitativ data inför utformandet av en prototyp (se enkät) 
valde jag intervjuformen som insamlingsmetod. 
 
Jag ville dels få fram vissa fakta men också möjlighet att skapa en öppen och tillåtande 
stämning i intervjusammanhanget, en konversation med ett särskilt syfte120. 
Man brukar dela in intervjuer i fyra grupper; ostrukturerade, strukturerade, 
semistrukturerade och gruppintervjuer. 
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I de fall man vill se en reaktion på exempel av interaktionsdesign, kan en ostrukturerad 
intervju vara passande. Vill man istället få feedback på en särskild layout med fastställda 
funktioner och gränssnitt som ska ingå, kan en strukturerad intervju passa syftet bättre. 
 
En ostrukturerad intervju kännetecknas av att den liknar en konversation i vid bemärkelse, 
där frågorna som ställs är öppna för multipla svar och utvikningar. 
Intervjuaren bör ha någon form av översikt över de områden som intervjun ska täcka men 
ska också vara öppen för eventuella stickspår. 
Fördelen är att man får en stor mängd fördjupad data men nackdelen är att man just får ta 
del av material man från början inte tagit med i beräkningen och att intervjuerna ofta tar tid 
att genomföra. I det här fallet skulle det skapa problem eftersom tiden till intervjutillfällen 
var begränsad. 
 
Den strukturerade intervjun använder sig av frågor som påminner om frågor i ett 
frågeformulär, där frågorna är korta, tydliga och genererar ett svar ur ett antal alternativa 
svar.  Man använder sig ofta av den här typen av frågor när man vill ha svar på frågor snabbt 
och där svaren är standardiserade och enkla att besvara. Målet för frågorna är också tydligt 
från början121. Den metoden upplevdes som överflödig då jag i stor utsträckning fick del av 
en större mängd kvantitativ data via enkätfrågorna. 
 
7:4:1 Semistrukturerad intervju 
Den semistrukturerade intervjun ansåg jag vara mest lämplig av tre anledningar. 
 

 Möjligheten att göra en mindre kartläggning av yrkesbakgrund och demografisk 
bakgrund där korta tydliga svar skulle jämföras i studien  

 Möjligheten för den intervjuade att kunna svara mer djupgående  

 Att intervjun befann sig inom en viss tidsram 
 
I den semistrukturerade intervjun får den intervjuade besvara ett antal frågor som är 
strukturerade. Därpå ställer intervjuaren öppna eller ostrukturerade följdfrågor, utifrån 
svaren i de strukturerade frågorna. 
Här ville jag att den intervjuade skulle få möjlighet att besvara och utveckla svaren mer 
djupgående. Som intervjuare är det viktigt att inte ”leda” samtalet genom att utgå ifrån och 
anta att den intervjuade skulle ha en viss uppfattning om något. Däremot kan man använda 
följdfrågor som ”Kan du utveckla det?” och hjälpa till med att påminna om namn och 
begrepp som nämns i intervjusammanhanget122. Tidsramen för intervjun skulle vara en 
fördel för de inblandade, både vad gäller inbokning av intervjuer och intervjulängd. 
 
 
Intervjufrågor 
 
I intervjun ville jag inhämta en mindre del kvantitativ data i form av kortare frågor, och en 
större del kvalitativ data baserat på olika områden att diskutera. 
Frågorna skilde sig något mellan lärarna och lärarstudenterna vad gällde bakgrundsfrågor.  
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Frågor ställda till lärare: 
 Bakgrund 

 Kön, ålder, arbetsplats 

 Hur många år har du arbetat som bildlärare? 

 Vilka ämnen, kurser undervisar du i? 

 Antal bildlärare på skolan? 

 Vilken typ av läromedel och undervisningsmaterial använder du dig av? 

 (1 analogt, 2 digitalt) 

 Skapar du eget material? 

 Vilken typ av kontaktnät har du idag med andra inom ditt yrke? 

 
Frågor ställda till bildlärarstudenter: 

 Bakgrund 

 Kön, ålder, arbetsplats, lärosäte 

 Hur långt har du kommit i din utbildning? 

 Skapar du eget undervisningsmaterial inför vfu? 

 Vilken typ av kontaktnät har du idag med andra inom din utbildning? 

 Hur ser din kontakt ut med din vfu-handledare, hur kommunicerar ni idag? 

 Har ditt lärosäte något digitalt forum där handledare, studenter och 
högskola möts? 

 
Behoven och kraven formulerades på samma sätt till de båda grupperna. 
 
Behov och krav 

 Använder du något socialt forum idag? 

 Tror du att det finns ett behov av en webbplats med ett socialt forum för 
ämneslärare i Bild och media? 

 Vilka behov är mest framträdande? 

 Vilka krav skulle du ställa på en sådan webbplats? 

 Vad är det viktigaste behovet för dig? 

 Hur ser du på tanken att dela med sig av undervisningsmaterial? 

 Finns det något särskilt som skulle uppmuntra dig att gå in på en sådan 
webbsida? 

 Vilka krav ställer du på utformningen eller designen av en sådan 
webbplats? 

 
Utöver frågor och behov och krav, fick den intervjuade möjlighet att rangordna sex olika 
områden som presenterades innan intervjun: 
 

 Socialt forum- olika intressegrupper 

 Idébank- sharing 

 Kompetensutveckling 

 Kontaktnät grundskola- gymnasieskola- högskola 

 Teknikutveckling- programvaror, guider 

 Registrering och personlig profil på sidan123  
 
 

                                                           
123

 Endast lärarstudenterna fick tillgång till detta sociala gränssnitt, men även fokusgruppen i senare skede. 

40



 

Tillvägagångssätt 
 
Platser för intervjuer anpassade jag efter de intervjuade och deras krav. Platser för intervju 
som valdes var, den egna arbetsplatsen, café, hemmiljö och högskola. 
Inför intervjun fick de intervjuade ta del av ett informationsblad via mejl om studien och vad 
som skulle ske vid intervjun, frågor och områden som skulle behandlas. Jag valde att delge 
den intervjuade information om frågor och områden för att de skulle kunna förbereda sig 
och också känna sig trygga inför vad som skulle ske (bilaga). 
De intervjuade blev också informerade om tidsramen för intervjun, en timme.  
Det var viktigt att hitta en tid där den intervjuade inte kände sig pressad tidsmässigt, så att 
situationen skulle upplevas som avslappnad. Vid själva intervjutillfället bjöd jag även på fika 
för att ytterligare skapa en positiv atmosfär. 
Vid intervjutillfället användes inspelningsmetod via iPhone och fotografi via iPhone. 
 
Innan intervjun hade jag inför rangordningsmomentet klippt isär de olika områdena i sex 
remsor. Den intervjuade skulle då inte automatiskt se en färdig rangordning på ett papper. 
Den intervjuade fick sedan placera de olika områdena i en följd, där den mest angelägna 
skulle placeras högst upp och den minst angelägna längst ned. Utifrån rangordningen skulle 
möjligheten att utveckla tankarna kring rangordningen finnas. 
 
 
 
7:5 Prototyp i Fas 2 
 
I prototypen utgår jag ifrån resultatet i studien och presenterar de olika gränssnitt och 
mönster som kan ingå i webbsidan. 
 
En prototyp representerar en ”bild” av en design eller skede i produktutveckling. En prototyp 
kan bestå av allt från några skisser till enkla modeller i olika material till en modell av ett 
avancerat dataprogram. 
Prototypen är användbar när man diskuterar och utvärderar funktioner och utseende på en 
produkt124. 
 
Målet är att skapa en prototyp som svarar emot de behov och krav som ställs. Prototypen 
ska kunna användas som ett underlag till en webbsida för den yrkesgrupp som studien utgår 
ifrån. Resultaten i studien skulle i sin tur kunna stödja fortsatt forskning kring ”Communities 
of Practice with technology”, med särskilt fokus på lärargemenskaper. 
 

I mitt fall har jag valt att skapa en så kallad Low-fidelity prototyp125. De kännetecknas av att 
de är enkla att framställa, billiga och går fort att producera. Eftersom studien är begränsad 
till att omfatta endast början av en designprocess och inte en färdig produkt i form av en 
webbsida, passar metoden bra i sammanhanget. Prototypen utgörs av enkla skisser av 
startsidor och inloggningssidor skapade i programmet In Design, där jag sedan skriver ut 
sidorna i pappersform till fokusgruppen. 
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7:5:1 Design av prototyper 
 
Förutom i skapandet av enkäten och intervjuerna har jag även i utformandet av prototypen, 
försökt förhålla mig till de principer och rekommendationer som handlar om sociala 
gränssnitt och mönster inom interaktionsdesign. 
 
Sociala mönster i det här sammanhanget, består av sociala verktyg (e-mejl, blogga, delta i 
nätverk och nätforum, chat) i kombination med teknologi, som ger oss möjligheter att 
kommunicera via internet. 
Tillsammans med gränssnitt som stödjer de sociala mönstren, skapar vi kontinuerligt nya 
förutsättningar att mötas via sociala medier. 
 
De mönster som presenteras i prototyperna motsvarar de som presenterades under 
beskrivning av mönster i enkäten, utifrån resultatet. Dessutom tillkom ytterligare gränssnitt i 
inloggningssidorna och startsidorna som lades till som förslag på ytterligare funktioner. 
 
I arbetet har jag också velat tillföra aspekter och tankar kring användbarhet och dess mål. 
Visserligen skapas inte en färdig webbsida men i diskussionen och utvärderingen av 
prototyperna var det viktigt för mig att med användbarhetsmål i medvetandet kunna tolka 
och analysera gruppens olika synpunkter och åsikter utifrån det perspektivet. Även med 
tanke på de personas och scenarios som presenterades för fokusgruppen. 
 
7:5:2 Användbarhetsmål 
För att skapa en framgångsrik webbsida behöver den leva upp till vissa mål och riktlinjer 
inom interaktionsdesign126. Man talar om följande mål som bör uppfyllas: 
 

 Effektiv i användandet- effektivitet utifrån hur användaren upplever systemets 
komplexitet och exakthet 

 Effektiv i användandet- verkningsgrad, tidsmässig aspekt 

 Säker att använda- säkerhetsaspekt 

 God användbarhet- olika verktyg 

 Lätt att lära-lärbarhet 

 Lätt att komma ihåg hur man använder- att minnas 
 
7:5:3 Avgränsningar 
Jag har alltså i studiens begränsning valt att inte närma mig området grafisk design eller 
gränssnittsdesign127 eftersom de ligger längre fram i utvecklingsprocessen av en webbsida. 
Prototyperna är endast inriktade på de interaktiva gränssnitt och funktioner som 
efterfrågats, där val av bakgrundsfärg, typsnitt och inramningar ska vara så utformade att de 
inte blir del av utvärderingsprocessen.  
Däremot anpassar jag de olika sociala gränssnitten och funktionerna utifrån resultaten i 
enkät och intervjuer. Hur de disponeras i förhållande till varandra och deras placering på en 
webbsida utgår ifrån hur angeläget det varit att ta med dem. Utifrån resultaten i enkäten 
och intervjuerna skapade jag tre inloggningssidor och tre startsidor att ta ställning till. 
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Resultat, vilka mönster och gränssnitt som ska ingå är rangordnat utifrån behov och krav. Till 
större del innehållsmässigt men även synpunkter på utformningen. 
 

1. Forum 

2. Lägga till och ta del av material i en idébank 

3. Kompetensutveckling 

4. IT- stöd och digitala tekniker 

5. Kontaktnät 

6. Kalendarium- angeläget i enkäten 

7. Personlig profil- starkt i intervjuer, lite svagare i enkät  

8. Statusmarkering 

9. Intressegrupper (lägre) 

Krav på gränssnitt: 

10. Tydlighet, lätt att navigera och hitta 

11. Fasta huvudtitlar i forum och i huvudmeny 

12. Onlinefunktion som visar vilka som är inloggade 

13. Bildgalleri med elevarbeten - både i enkät under övrigt och i intervjuer 

 
 
7.5:4 Inloggningssidor 
Sida 1: 
Inlogg 1 

Beskrivning: inloggning och ”att skapa profil” visas tydligt på sidan samt 

även i menyn, exempel på lektioner och annat finns med, länkar till 

högskolor, museer, 

jobb, kompetensutveckling nås utan inlogg, även ett kalendarium finns 

öppet. Inloggningssidan med allt! Utan att alltid behöva logga in? 

Mittruta 

 

aktuella artiklar 

pågående digital utställningsruta  

en loggabild för sidan, interaktiv eller stillbilder inskickade av 

medlemmar? 
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Sida 2: 
 
Inlogg 2 

Beskrivning: alternativ 2 bygger på en övre meny med olika val där man blir 

medlem, tittar på lektionsexempel, jobbarkiv, eventuella annonser 

osv. 

Till skillnad från inloggningssida 1 har man färre delar ”synliga på 

inloggsidan. 

 

Ruta t.h. 

En bild som kopplar till sidans innehåll, Jämför lektion.se. 

Ruta t.v. 

Textförslag:lärarsajt för bild och medialärare. 

En mötesplats och idébank för alla bild och medialärare 

som arbetar i skolan. 

Här kan du hämta och dela med dig av allt från 

Ett enstaka lektionstips till hela kursupplägg. 

Är det någon fråga du tycker är intressant att diskutera som till exempel 

kurskriterier, nya kurser eller vill du ha råd och hjälp i undervisningen? 

Gå med i eller bilda en egen intressegrupp/ tråd i vårt sociala forum. 

Allt du behöver för att bli medlem är en fungerande 

e-postadress. 

Börja redan nu!  

Skapa ett konto genom att klicka på länken i menyn! 

Är du redan medlem? Logga in här bredvid! 

 
 

44



 

 
 
Sida 3: 
Inlogg 3 

Beskrivning: På sidan visas inloggning och möjlighet att skapa personlig 

profil. För att ta del av material och forum måste man bli medlem på sidan. 

  

Kort men tydlig information om vad sidan innehåller finns med. Jämför 

Weebly, Facebook, LinkedIn.  

Ruta t.v. nedre 

”diskutera det du tycker är viktigt just nu. 

Skapa intressegrupp, dela med dig, hämta inspiration 

skapa nya kontakter och samarbeten” 

 

 
7:5:5 Startsidor 
Sida 1: 
Startsida 1 

Beskrivning: Namn på forum i menyn samt namn på inloggad. Personlig profil: 

beskrivning, Favoriter, meddelanden, mitt material, skapa grupp osv. 

45



 

Kompetensutveckling. 

Mittrutan överst: 

Idébank med undervisningsmaterial mm 

pdf, word, jpeg, png, powerpoints, prezi osv. 

 

Arkiv i databas 

register i alfabetisk ordning 

register utifrån årskurser, ålderskategorier 

register utifrån teman 

bildbank 

Prova att ladda ner material som intresserar dig! 

Utveckla idébanken genom att bidra med eget 

material! Idébanken behöver växa! Ladda upp ditt material för att fortsätta 

ladda ner. 

 

Mittrutan underst 

Öppet Forum 

Här kan du ställa frågor och diskutera allt som 

Har med yrket att göra och mer därtill. 

Kurser, kriterier och kunskapskrav, budget på 

skolan, kompetensutveckling, nya material, digitala 

lärresurser, dilemman i undervisningen, 

pedagogiska idéer, didaktiska lösningar där du 

står, forskning inom bild och media, vfu, lärarstudenter, 

gemensamma intressen, samarbeten 

mm. 

Du väljer själv, att starta en tråd eller en grupp. 

Eller så ansluter du dig till en tråd eller grupp 

här. 

 

Sida 2: 

Startsida 2 

Beskrivning: Personlig profil i övre menyn, ej på själva startsidan. 

Tre rutor: Forum Bild media, Kalendariumn och Idébank 

Ruta t.v. 
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Forum Bild och media 

Kurser, kriterier och kunskapskrav, 

budget på skolan, kompetensutveckling, 

nya material, digitala lärresurser, 

dilemman i undervisningen, pedagogiska idéer, didaktiska lösningar där du 

står,  

forskning inom bild och media, vfu,  

lärarstudenter, gemensamma intressen, samarbeten mm. 

Du väljer själv, att starta en tråd eller 

en grupp. 

Eller så ansluter du dig till en tråd eller 

grupp här. 

Mittruta 

Kalendarium -Vad händer? 

Mars, april- tidlinje- maj, juni, juli osv.. 

utställningar, festivaler, kurser, events, resor, fortbildning, mässor, 

föreläsare 

 

Ruta t.h. 

 

Idébank 

Undervisnings material mm. 

pdf, word, jpeg, png, powerpoints, 

Prezi osv. 

 

Arkiv i databas 

register i alfabetisk ordning 

register utifrån årskurser, ålderskategorier 

register utifrån teman 

 

bildbank 

Ladda ner material som intresserar 

dig! (förslag)Utveckla idébanken, genom att bidra med eget material! 

 

Förslag: 

Idébanken behöver växa! Ladda upp material för att fortsätta ladda ner. 

 

 

Sida 3: 
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Startsida 3 

Beskrivning: Liknar en Profilsida och kan kopplas till en startsida. 

Egen sida med tidlinje och egen profil, favoriter, material mm. Även 

kalendarium, Bild Form Media, chatforum (jämför Face Book) 

 

Ruta:  

bild och media forum 

Vad händer nu? 

Vem har hetaste skulpturupplägget? 

Vilka kameror ska jag köpa in? 

Bildbudget på skolan, vad har du? 

Dilemman i klassrummet! 

Starta diskussioner, trådar, intressegrupper! 

 

Ruta:  

Bild Form Media 

elevarbeten exempel 

Bilder, fotografier, filmer i undervisningen upplagda av medlemmar. 
 

 
 

7:6 Intervjumetod i Fas 2 
 
7:6:1 Fokusgrupp 
En intervju med en grupp personer som kopplas till olika typer av evalueringar, utvärderingar 
i olika sammahang kallas för en fokusgrupp. 
Gruppens medlemmar ska representera en större målgrupp, i det här fallet målgruppen bild- 
och medialärare. 
Gruppen leds av en handledare. 
Fördelen med den här intervjumetoden är att själva samtalet byggs upp i den sociala 
kontexten, där medlemmarna i gruppen kan ta upp olika synpunkter, frågor och problem. 
Metoden passar mycket bra när man undersöker sociala gemenskaper av olika slag, som i 
det här sammanhanget där det handlar om att föra fram åsikter och synpunkter kring en 
social plats för en målgrupp på nätet128. 
Handledaren styr utifrån det material eller de frågor som eventuellt presenteras och hur 
medlemmarna i gruppen responderar och interagerar.  
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 Sharp, Helen; Rogers, Yvonne; Preece, Jennifer. Interaction Design, 232 
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Urval av grupp 
 
I sökandet efter personer vände jag mig till två kollegor på gymnasiet där jag arbetar och 
kontaktade en kollega på en grundskola. Den fjärde personen fick jag kontakt med via ett 
forum på Face Book, Bildlärarvänner, som skapats våren 2012. Via face Book bokades en 
lämplig dag och tid för mötet. 
Innan gruppen träffades fick de inblandade information om att de skulle ses vid två tillfällen 
för att ta ställning till och utvärdera prototyper utifrån behov och krav på en webbsida med 
socialt forum och idébank för bild och medialärare. 
 
Utvärderingar av fokusgruppen 
 
I en första utvärdering skulle fokusgruppen utgå ifrån de sex prototyperna, tre 
inloggningssidor och tre startsidor till en webbsida, se figur prototyper!. 
 
En andra utvärdering skulle ske med utgångspunkt ifrån två prototyper, en inloggningssida 
och en startsida, sammanställda utifrån synpunkter från den första utvärderingen. Tyvärr 
kunde gruppen endast träffas vid ett tillfälle på grund av tidsbrist.  
Istället utformade jag en utvärderingsenkät online, och skickade de nya prototyperna i PDF-
format via mejl. På det sättet kunde gruppens medlemmar utvärdera de nya prototyperna 
på egen plats och vid valfri tidpunkt. Enkäten skulle fyllas i inom ett visst datum, 20120615- 
2012-06-21. 
 
 
 
7.6:2 Personas och Scenarios 
 
Personas 
För att kunna få en uppfattning om gruppen användare, vilka som kommer att besöka den 
tänkta webbsidan, så kallade användarprofiler, kan man skapa Personas. Personas består av 
en beskrivning av en typisk användare, skapad för en särskild produkt, i det här fallet en 
webbsida för bild- och medialärare. Beskrivningen kan bestå av mål som en särskild Persona 
har, beskrivning av användarens färdigheter, förhållningssätt och miljö. De personas som är 
representerade, utgår ifrån yrkesgruppen bild- och medialärare. 
 
Scenarios 
Ett scenario kan beskrivas som en kort berättelse. Innehållet beskriver en aktivitet eller 
händelse som kan diskuteras utifrån dess sammanhang och krav. Språket och hur man 
uttrycker sig i berättelsen, ska förstås av de berörda parterna. I det här fallet en fokusgrupp 
bestående av bild- och medialärare. Det är viktigt att man som berörd part sk kunna relatera 
till scenariot. Det handlar också om att förstå vad personen, eller personerna i scenariot vill 
göra, vad syftet är. 
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I skapandet av personas129 och scenarios130 utgick jag ifrån egna och kollegors erfarenheter 
inom professionen samt tänkta personas och scenarios utifrån behov och krav som 
formulerades i enkäten. 
 
Personas 

 Den helt nyutexaminerade som hamnat ensam på en byskola och är osäker i sin yrkesroll. 

 Den äldre bildläraren som jobbat i många år med sitt undervisningsmaterial och invanda 
planeringsupplägg och som nu är tvungen enligt läroplanen att förnya sig. 

 En grupp av lärare som bollar allt mellan sig och inte får någon ny input, har fastnat i 
mönster i gruppen och behöver förnyelse och stöd i förändring. 

 En lärare som är lite osäker på den digitala tekniken men som inte vill fråga andra om det. 

 
Scenarios 

 En grupp nya elever i ettan, det ska sättas upp en ny planering i en kurs som jag inte haft 
inom bildämnet, vi har en ny läroplan. 

 En kurs har förändrats och man behöver lägga in digitala moment och jag söker efter en 
passande fortbildning. 

 En elev mopsar sig och ifrågasätter min bedömning, jag behöver lite stöd i min 
argumentation 

 Kan jag få hjälp med medbedömning i en ny kurs? 

 Vi har problem med vår keramikugn, automatiken fungerar inte som vi tänkt utifrån de 
bränningar vi hittills gjort. 

 Vi vill installera en ny glasugn men får inte tillstånd från arbetarskyddsstyrelsen. 

 
 
7.6:3 Material till fokusgruppen 
 
Beskrivningar av prototyperna 
Instruktioner med personas och scenarios 
 
 
Diskussionen spelades in via IPhone och pågick i en timme och trettio minuter. 
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130
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8. RESULTAT 

8:1 Enkätresultat i Fas 1 
 
Resultaten ur enkäten i Fas 1 används tillsammans med resultat ur intervjuerna som 
utgångspunkt i utformningen av de sex prototyper som utvärderas av fokusgruppen i Fas 2 
och 3.  
Formuläret skapades på Google Docs och besvarades digitalt under perioden 2012-04-10-
2012-04-21131. 
I studien blev 91 bildlärare tillfrågade och 22 lärare besvarade enkäten. Av de 22 som 
besvarade enkäten var 20 kvinnor och 2 män. 
Det var en jämn fördelning mellan bild- och medialärare som besvarade enkäten. 
 
Svar demografisk bakgrund och yrkesbakgrund fråga 1- 13 
 
Fråga 1-3 
Av de som besvarade enkäten var tjugo kvinnor och två män. Över 75% av de svarande var 
mellan fyrtio och fyrtionio år, en relativt hög medelålder. 
Av de svarande arbetade en i grundskolan och de övriga i gymnasieskolan. Fyra av de som 
arbetade i gymnasieskolan hade också tjänst på grundskolan. 
 
Fråga 4- 6 
En stor grupp av de svarande hade arbetat som bildlärare i över elva år i skolan, hela 75%. 
Utbildningsorter som dominerade var Konstfack i Stockholm och Umeå universitet. Därefter 
kom Göteborgs universitet och Malmö högskola. En lärare var utbildad i Kolding i Danmark. 
När det gällde storlek på arbetsort svarade 41 % i större stad. En mellankategori var 
medelstor tätort 50 000-100 000 där 27 % arbetade. 
 
Fråga 7- 10 
I fråga 7 efterfrågades om man arbetade med enstaka kurser eller inom ett program. 
Svaren var relativt jämnt fördelade med knappt 40 % som arbetade med enstaka kurser, 
ämnen och även en jämn fördelning mellan inriktningarna Bild och formgivning och Estetik 
media. Frågan var en multisvars-fråga där fler alternativ kunde anges. Här kan man se att 
flera arbetar både på ett program och med enstaka kurser. 
I fråga 8 som tar upp skolans elevantal arbetade 68 % av de svarande på skolor med fler 
elever än 600. Detta beror med stor sannolikhet på att de svaranden arbetar på 
gymnasieskolor som i de flesta fallen har ett högre elevantal än grundskolorna. 
 
I fråga 9 som riktar sig till de som arbetar på grundskola visade det sig att fem arbetade på 
grundskolan och samtliga var ett-ämneslärare, dvs. de undervisar endast i bild. 
 
I den valfria frågan 10, framkom att de flesta har en stor bredd i undervisningen, ofta 
blandat både mediekurser och bildkurser. 
 
Fråga 11- 13 
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I fråga 11 om hur många bild- och medialärare som arbetar på den aktuella skolan uppgav 50 
% av de svarande arbetar alltså tillsammans med 5 eller fler bild- och medialärare. 
 
I fråga 12, vilken typ av undervisningsmaterial som används, svarade tjugoen lärare att de 
använder egenproducerade analoga läromedel, 95 %.  Sexton svaranden uppger att de 
använder egenproducerade digitala läromedel, 73 %. Eftersom det är en multisvarsfråga blir 
summan av procenttalet mer än 100. 
 
I påståendet 13 hur ofta man använder sig av sociala medier svarade över 70 % att de 
använder sig av sociala medier 4-6 ggr per vecka, varav 50% använder sociala medier 1-3 ggr 
dagligen. Förutsättningar för att starta en gemenskap är god, där gruppen till stor del har 
erfarenhet av sociala medier. 
 
Fråga 14 där påståendet lyder ” Det finns ett behov av en webbsida med ett socialt forum för 
lärare i bild och media” instämde 100% av de svarande. 
 
Fråga 15 Gränssnitt och funktioner, består av ett antal påståenden som de svarande ska ta 
ställning till. 
 

 idébank-sharing, där man delar med sig av undervisningsmaterial, till exempel visar, 
lånar, diskuterar och utvecklar. 20 svarade mycket angeläget.  

 

 socialt forum där man kan skapa olika intressegrupper kring valfria områden inom 
fältet. På den femgradiga skalan var 50 % mycket angelägna. Närmare 50 % var 
ganska angelägna.  
 

 kompetensutveckling- en samlingspunkt för olika typer av kompetensutveckling för 
lärare i bild och media. 64 svarade mycket angeläget och 27% steget under mycket 
angeläget.  

 kontaktnät grundskolan- gymnasieskolan. Relativt angeläget för gruppen där 
angelägenhetsgraden låg jämnt fördelat över steg 1-3. 

 

 kontaktnät gymnasieskolan- högskolan. Relativt angeläget där angelägenhetsgraden 
låg jämnt fördelat på steg 1-3. 

 

 kontaktnät spetsutbildningar inom de olika estetiska inriktningarna. Relativt 
angeläget i gruppen som helhet. 

 

 IT-stöd i undervisning- programvara, tutorials, teknikutveckling.  
50 % svarade mycket angeläget och 27 % steget under mycket angeläget.  

 

 personlig profil- att du kan skapa en beskrivning av dig själv samt att kunna få 
tillgång till de funktioner och de material som finns där.  
Här är en spridning av intresset. 32 % mycket angeläget, 20 % ej angeläget, de två 
nedre stegen.  Övervägande är svaret angeläget men även en betydande del är inte 
angelägna i det här stadiet. 
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Återstående Påståenden i enkäten 

Fråga 16. Någon form av registrering är nödvändig för att få tillgång till webbsidan. 69 % av 

de svarande kan tänka sig registrering men en mindre del instämmer inte med påståendet. 

Svarsfördelningen påminner i stort om frågan om personlig profil. 

Fråga 17. Ett kalendarium där man lägger in aktuell information är meningsfullt. 

Övervägande av de svarande instämmer, där 55 % instämmer helt. 

Fråga 18. Statusmarkering- att kunna se vem som är inne på sidan är meningsfullt. Här är 

åsikterna jämnt fördelade i svaren, alltså inte något som uppfattas som angeläget av alla. Av 

de svarande instämde endast 14 % helt. 

 Fråga 19. Att på ett enkelt sätt kunna ladda upp och ladda ned material är en avgörande 

funktion. 86 % instämmer helt i påståendet. 

Fråga 20. Att få diskutera, dela, och utveckla undervisningsmaterial på det sociala forumet 
skulle utveckla mitt eget arbete på den egna skolan. 
73 % instämmer helt. 
 
Fråga 21. Att få ta del av, ge råd och kunna diskutera olika dilemman inom undervisningen 
skulle vara till stöd i mitt dagliga undervisningsarbete.  
Över 80 % svarar att de instämmer i högre grad där 75 % instämmer helt. 
 
Fråga 22. Det är viktigt att bildlärarstudenter får tillgång till en webbplats som den här, som 
en naturlig kontakt med yrkesverksamma och inför placering av verksamhetsförlagd 
undervisning. 
95 % instämmer med olika angelägenhetsgrad, där 45 % instämmer helt. 
 
Fråga 23. Finns det ytterligare krav och behov du vill lägga till utöver de som tagits upp här? I 

kommentarerna tas olika typer av bedömningsproblematik upp som angeläget. Att ha 

gemensamma föreläsningar, ett visuellt galleri med elevarbeten och tips om digital 

utrustning önskas. Synpunkter på hur kommunikationen ska utformas, och även 

identiteten132 tas upp, citat:  

”anonymitet kan vara skönt om man vill ha en öppen diskussion”. 

En svarande ser farhågor, där utbytet av kontakt mellan skolor i samma kommun skulle 

skapa en konkurrenssituation. Denne menar att, utbyte av kontakt mellan skolor i samma 

kommun kan vara svårt utifrån konkurrenssituationen.  

”Det finns en risk att ett forum leder till ytterligare marknadsföringskrav på oss lärare133. Inte nog 

med att vi gör vårt bästa i klassrummet, vi ska marknadsföra oss och vårt arbete också. Kan bli 

förlamande. En konflikt här. Behov av utbyte och risk för merarbete och ytterligare konkurrens.” 
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Fråga 24. Finns det andra digitala forum inom bild och media området som du använder dig 

av redan idag? Här ges en uppfattning om vilka forum lärarna deltar i. Utbudet är mycket 

litet vilket stödjer behovet av en egen mötesplats på internet. 

I svaren nämns Flickr, EMU i Danmark, Google, Lynda.com., Bildlärarforum på Face Book, 

Filmpedagogerna, Wodoofilm, Mediateket, Burkar.nu. 

Fråga 25. Hur skulle webbsidan med forumet för bildlärare och medialärare finnas 

tillgänglig? 77 % valde alternativet ”som en fristående webbsida länkad från skolverket, 

högskolor, Face Book  

Fråga 26. Har du några synpunkter på frågeformuläret? Här uttrycker en av de svarande 

farhågorna att medialärare och media studenter inte skulle vara lika välkomna och vikten av 

att de verkligen blir det. 

 
8:2 Analys av resultatet i enkäten 
 
Förutom att tolka resultatet vill jag även lyfta exempel som kan kopplas till och få stöd i en 
tillämpning av teorin ”Communities of Practice”, en gemenskap av praktiker.  
Jag undersöker dels demografiska resultat och dels vilka resultat som gav högsta 
procentuella grad av ”instämmer helt” och ”mest angeläget”, som utgångspunkt i 
framställandet av de prototyper som ingår i studien. I övrigt försöker jag också tolka resultat 
som visar lägre angelägenhetsgrader.  
 
 
Homogen grupp med liknande behov 
Gruppen är homogen i ålder och en stor del av gruppen har lång yrkeserfarenhet. Även om 
utbildningen hos de svarande inte är definierad, en viss svaghet, så kan antas att de flesta 
utifrån utbildningsort har en liknande bildlärarutbildning. 
Det i sig stärker ett stöd utifrån teorin, att gruppen behöver skapa, ha en gemensam historia 
av lärande134 och ett gemensamt engagemang utifrån yrket som sådant. 
 
Åldersgrupp 
Av de som svarade på frågeformuläret var den största åldersgruppen mellan 40-49 år (45 %). 
I relation till frågan kring programvara och teknikutveckling, fråga nr.15, kan man utifrån 
svaren angeläget och mycket angeläget (75 %) anta att den här gruppen har ett starkt behov 
av att ta del av och utvecklas inom det digitala området, till exempel fortbildning i digitala 
medier och tekniker. 
 
 
Behovet av ett socialt forum 
En fråga rörde hur många bild- och medialärare som arbetade på respektive skola. 50 % av 
lärarna arbetade på skolor med fler än 5 bild- och medialärare, alltså mer frekvent kontakt 
med lärare inom samma område på gemensam arbetsplats. 
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En av huvudfrågorna var om man upplevde att det fanns ett behov av en webbsida med ett 
socialt forum för lärare i bild och media där resultatet visade att 100 % av de tillfrågade 
instämde helt. Det tyder på att det finns förutsättningar att skapa en gemenskap utifrån 
begreppen engagemang, yrkesgrupp och en delad repertoar135, och även identitet, utifrån 
Wengers teori.  
 
Ett följdpåstående berörde i vilken grad ett sådant forum, med diskussioner och utveckling 
av undervisningsmaterial, skulle utveckla det egna arbetet på den egna arbetsplatsen. 75 % 
av de tillfrågade instämde helt i det påståendet. Utifrån det resultatet kan man anta att det 
inte har någon avgörande betydelse om man arbetar på en skola med en eller flera 
bildlärare. Behovet är stort även om arbetsplatsen rymmer flera lärare i bild och media. 
 
Behov utifrån arbetsortens storlek 
Utifrån frågan ” hur stor är orten där du arbetar” kan man i det demografiska resultatet se 
att behovet av en webbsida med ett socialt forum för lärare i bild och media är relativt 
oberoende av hur stor eller liten ort man arbetar på. Lärare som är verksamma i mindre 
tätort motsvarade 25 %, medelstora till större tätorter motsvarade 40 %) och i större städer 
35 % av 100 %. 
 
Behoven på en större eller mindre skola 
Fråga 8 tar upp storleken på skola. 70 % av de tillfrågade arbetade på skolor med över 601 
elever varav 45 % arbetade på skolor med över 900 elever. Detta beror med stor sannolikhet 
på att de svaranden arbetar på gymnasieskolor som i de flesta fallen har ett högre elevantal 
än grundskolorna.  Det verkar inte heller ha avgjort om man skulle ha ett större behov av en 
webbplats eller mindre. Trots att man arbetar på en stor skola med många kontaktytor kan 
det finnas starka behov av engagemang och utveckling inom i det här fallet den specifika 
ämneslärargruppen. 
 
Med andra ord kan man anta att behovet av en webbsida med ett socialt forum för bild- och 
medialärare inte är större för en ensam bildlärare på en mindre ort, jämfört med en bild och 
medialärare på en skola med flera bild- och medialärare på en större ort.  
 
Idébank och egenproducerade undervisningsmaterial 
När det gäller gränssnitt och funktioner, fråga 15, visade det sig att tjugo av de tillfrågade 
anser det mycket angeläget med en idébank, där man delar med sig av läromedel.  
Resultatet kan kopplas till fråga nr.12, som tar upp undervisningsmaterial, i vilken 
utsträckning man som lärare i bild och media skapar eget analogt (95 %) eller digitalt (75 %) 
undervisningsmaterial.  Efterfrågan är stark vilket betyder att den funktionen har potential 
att växa i denna typ av forum, vilket också skulle stödja skapandet av en gemenskap för 
praktiker. 
 
Under fråga 15 som tar upp funktioner inom ett socialt forum, att till exempel kunna skapa 
intressegrupper var 50 % mycket angelägna men övriga endast ganska angelägna. 
Intressegrupper skapas i ett forum och det kan vara först där man får ett intresse, utifrån 
vad andra tar upp. Det kan förklara graden av angelägenhet.  
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Kompetensutveckling 
Över 90 % av de svarande valde alternativen mycket angeläget och steget under. Med andra 
ord finns ett starkt behov av kompetensutveckling vilket är en mycket god indikation på att 
kompetenshöjande aktiviteter på en gemensam webbsida bör lyftas fram och skulle vara 
framgångsrikt. Utvecklandet av det egna lärandet stöds av Wengers teori. 
 
Kontaktnät 
Angelägenhetsgraden om vikten av olika kontaktnät varierade och kan visa att det skiljer sig, 
beroende på skolornas och de enskilda lärarnas behov. 
 
IT-stöd i utbildning och digitala tekniker 
Delfråga 15 angående lärarnas behov av IT- stöd visade att behovet var mycket stort. 
Behovet av fortbildning i digitala tekniker är alltså stort, där man behöver utveckla nya 
kunskaper inom närliggande områden, och gemenskaper. Förutsättningar för utvecklandet 
av det egna lärandet skulle även här få stöd i Wengers teori136. 
 
Personlig profil och registrering fråga 16 
Övervägande är svaren angelägna men även en betydande del är inte angelägna i det här 
stadiet. Det kan tyda på en osäkerhet kring vad en personlig profil och registrering innebär, 
eller att skapandet av profilen och registreringen kräver något av den svarande, ” att du kan 
skapa en beskrivning av dig själv”. En gemenskap av praktiker bygger på att man skapar en 
identitet som individ och även som grupp, vilket här stöds i lägre grad. Däremot kan man se 
behovet av identitet i fråga 15, 20 och 21.ers teori 
 
Jag är här- statusmarkering 
Fråga 17, statusmarkering som funktion var mindre intressant som funktion för gruppen. 
Detta trots att flera uppgav att de till exempel besöker sociala medier flera gånger i veckan, 
där statusmarkeringar är mycket vanligt och ett starkt mönster för att se vilka som är aktiva. 
 
Dela, diskutera och utveckla undervisning 
När det gäller påståenden kring att ladda upp och dela material och diskutera undervisning i 
fråga 19-21, är angelägenhetsgraden hög vilket stödjer skapandet av en gemenskap av 
praktiker för bild- och medialärare. Resultaten i fråga 20 stödjer begreppet reifikation och 
fråga 21 stödjer begreppet deltagande i Wengers teori. 
 
Blivande bildlärare 
Att bildlärarstudenter skulle ha tillgång till en webbsida som denna i kontakt med 
praktiserande lärare fick stort stöd i fråga 22. Förutom att det är positivt är det också en 
faktor i gemenskaper av praktiker, att nya medlemmar tas emot för att tillsammans med de 
gamla medlemmarna utveckla den gemensamma kunskapsbanken. 
 
Ytterligare krav och behov 
I fråga 23 nämns bland annat någon form av bildgalleri, ett element som lades till i 
prototyperna för inloggningssidor. Här kan man lägga upp godkänt elevmaterial som kan 
kopplas till den egna profilen, som visar vem man själv är och stärker identiteten.  
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Ett forum på internet 
I fråga 24 ges en uppfattning om vilka forum lärarna deltar i. Utbudet är mycket litet vilket 
stödjer behovet av en egen mötesplats på internet. Platsen ska enligt svaren helst vara en 
egen webbsida enbart för bild- och medialärare, men gärna kopplad till Face Book och 
Skolverket till exempel. 
 
Synpunkter 
En av de svarande i fråga 26 formulerar farhågor kring medialärare och media studenter. Här 

uttrycks känslan av utanförskap, kanske för att formuleringen bildlärarstudent var otydlig, 

där media inriktningen ryms inom bildlärarutbildningen. Det är här viktigt att skapa en 

välkomnande sida och möjligheter till att bjuda in till forumet. Det ska dock tilläggas att man 

inte alltid behöver vara överens inom en gemenskap, utan har rätt till olika åsikter och 

synpunkter vilket kan skapa konflikter137.  

 

8:3 Intervjuresultat 

 
8:3:1 Resultat semistrukturerad intervju i Fas 1 

Bakgrund bildlärare 

Tre lärare intervjuades, person 1, 2 och 3. Person 1 och 3 arbetar i gymnasieskolan och 

person 3 på grundskolan. Två av de intervjuade var drygt fyrtio år och en var drygt trettio år. 

Arbetslivserfarenheten varierade från tre till tjugo år.  De två gymnasielärarna undervisade i 

bild och form samt media ämnen, läraren på grundskolan undervisade i ämnet Bild. De två 

gymnasielärarna uppgav att de hade fem kollegor inom ämnet och läraren på grundskolan 

att hon arbetade ensam. 

Samtliga uppgav att de till största del använde sig av egenproducerat undervisningsmaterial 

och till liten del tryckta läromedel 

Kontakt med andra bildlärare förekom i mindre utsträckning. Det skedde via sporadiska 

träffar på utställningar, inom fortbildning och vid museibesök. Person 2 uppgav att hon hade 

kontakt med ”gamla kursare” men också med tidigare lärarstudenter som själva behövde 

hjälp med undervisningen. Person 3 som är relativt nyutexaminerad, uppgav att en grupp 

från utbildningstiden skapat en enkel hemsida där de tidigare la upp lektionsplaneringar men 

numera användes den inte lika mycket. 

 

Bakgrund lärarstudenter 
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Två lärarstudenter, person 4, 32 år och person 5, 26 år intervjuades vid deras lärosäte. 

Person 4 hade precis gått sitt första år på utbildningen ämneslärare i Bild Gymnasiet, Design och 

Media . Person 5 går sista året på utbildningen ämneslärare i Bild Gymnasiet, Konst och media. 

En av frågorna tar upp om de skapar egna planeringar och lektionsupplägg i den 

verksamhetförlagda utbildningen, vilket framkom att de gjorde. Dock var kraven på 

förankring i kursplaner och läroplaner högre för person 5 som snart avslutar sin utbildning. 

De upplevde båda två att de skulle behöva mer stöd i utformning av materialet och fick klara 

sig själva i ganska stor utsträckning. 

När det gäller kontakt med andra inom utbildningen så nämndes Face Book och en blogg och 

vid lärosätet hade man använt PbWorks138 och med vfu-handledare skedde 

kommunikationen via mail och telefonkontakt. 

 

Behov och krav 

Använder du något socialt forum idag? Här svarade samtliga Face Book, en av 

lärarstudenterna använde dock Face Book i liten grad. 

Frågan om det finns ett behov av en webbplats med ett socialt forum för praktiserande och 

blivande ämneslärare i Bild och media svarade samtliga att de trodde det. Skälen skilde sig 

dock där fyra av fem uppgav vikten av att mötas och utveckla undervisning och 

undervisningsmaterial, och där en person mer såg det som möjlighet till ett större 

kontaktnät utifrån jobbmarknaden.  

De mest framträdande behoven som kom fram var möjligheter till samarbete kring 

kursutveckling inom nya läroplanerna, pedagogiska diskussioner, att kunna dela nya idéer 

och tips inom yrket, med varandra. Bildlärarstudenterna tog också upp forskning, att sidan 

skulle vara lätt att använda och att man skulle ha användarprofil med möjlighet att lägga upp 

eget material.  

En följdfråga till person 2 och 3 löd ”Finns det andra områden som du tror skulle vara viktiga 

på ett sånt forum?” Här svarade person 2, citat: 

”Statusen i yrket, hur och vad man kan kräva, vad kräver ni, hur mycket får ni, tid, ersättningar, gehör 

över huvudtaget”  

Person 3 svarade, citat: 

”Själva kontaktgrejen bara alltså ha en kontaktyta där men ser vem som jobbar var och med 

mailadresser och så” 
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När det gällde de egna kraven man hade på sidan, så ansåg person 1 att om det här skulle 

finnas som en källa en resurs, skulle det räcka ganska långt för hans del. Det kom också fram 

att man ansåg att det var viktigt att den skulle vara användarvänlig och mer social än bara 

ett ”arkiv”. 

Hur ser du på tanken att dela med sig av undervisningsmaterial? Här skilde sig svaren, där 

fyra ansåg det som positivt. Person 4 var mer tveksam och menade att det kan vara 

ansträngande att lägga upp material och kanske skulle vara svårt att få medlemmarna i sidan 

att göra det.  Person 1 lyfte en annan aspekt, att man kanske riskerar att bli bedömd av 

andra, citat: 

”Lite att blotta sig, att blotta sina svagheter kanske, men om man kan hålla undan det och se det som 

att.. man kan komma vidare och förbättra saker gemensamt med andra som har samma mål så är 

det jättebra..” 

När frågan om vad som skulle uppmuntra ett deltagande kom det fram att själva 

gemenskapen i sig är uppmuntrande, och att man har gemensamma erfarenheter och 

referenser inom yrkesgruppen. Vikten av samarbete som uppmuntrande faktor togs upp av 

person 4. Ytterligare gavs även synpunkter på själva sidans utformning, att den skulle vara 

enkel och ren i sin formgivning, inte bara för att det skulle vara lätt att förstå hur den 

gungerade utan även att det skulle ge ett mer seriöst intryck. 

Följande krav på gränssnitt nämndes ytterligare i intervjuerna: 

 Tydlighet, lätt att navigera och hitta 

 Fasta huvudtitlar i forum där man kan gå in. Exempelvis lektionsförslag, temaförslag 

eller pedagogiska förslag 

 Idébank, sharing 

 Kompetensutveckling som kan rankas 

 Onlinefunktion som visar vilka som är inloggade 

Vid slutet av intervjuerna ställdes frågan om det fanns ytterligare behov och krav. Person 1 

tog upp att det här behovet har funnits sen han gick utbildningen, att det ska finnas en 

resurs där man kan hämta idéer och diskutera undervisningen i bild och media. Även 

statusfrågan togs upp, att kunna diskutera den egna arbetssituationen och kunna göra 

jämförelser arbetsmiljömässigt. Detta poängterades mest av person 3 som arbetar som enda 

bildlärare på en grundskola.  

Ytterligare behov som kom fram var att använda sig av gästlärare och dela kontaktuppgifter 

och möjligheter att kunna lägga upp favoriter av lektionsplaneringar och andra material som 

man hittat på sidan i en personlig profil. 

Rangordning av fem områden 
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De intervjuade lärarna och lärarstudenterna fick förutom att svara på olika frågor, ta 
ställning till fem områden som de skulle rangordna. Rangordningen skulle baseras på vilka 
områden man i tur och ordning ansåg mest respektive minst angelägna. 
I rangordningen av områden som de intervjuade fick genomföra framkom följande resultat, 
se fig.1: 
 
 
Rangordnings
poäng 1-5 där 
5 är mest 
angeläget 
 

område  
 

     

intervjuade Socialt 
forum- olika 
intresseområ
den 

Idébank- 
sharing 

Kompetensut
veckling 

Teknik 
utveckling- 
program 
varor och 
guider 

Kontaktnät 
grundskola- 
gymnasie 
skola- 
högskola 

Egna 
områden du 
vill ta upp 

Person 1 
Lärare 
gymnasie 
skola 

4 5 2 1 3  

Person 2 
Lärare 
grundskola 

5 4 2 3 1 Registrering 
och personlig 
profil på 
sidan 

Person 3 
Lärare 
gymnasie 
skola 

4 5 3 1 2 Registrering 
och personlig 
profil på 
sidan 

Person 4  
lärarstudent 

4 1 3 2 5 Registrering 
och personlig 
profil på 
sidan 
(rankning 2) 

Person 5 
lärarstudent 

5 4 2 3 1 Registrering 
och personlig 
profil på 
sidan 
(rankning 5) 

Maxpoäng 
per område 

22 19 12 10 12  

 
Figur 1: Maxpoäng 5 motsvarar högst rangordning, 1 motsvarar lägst rangordning. 
Under ”egna områden” kunde den intervjuade lyfta ytterligare områden av vikt. 
 
 
Fig.1 
Resultatet utgår ifrån intervjuerna där frågor ställdes kring vilka sociala gränssnitt som ska 
finnas på en webbsida för bild- och medialärare. Av de områden som presenterades 
framkom att ett socialt forum rangordnas högst bland de intervjuade, följt av idébank.  
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De övriga tre områdena har lägre poängresultat och ansågs inte lika prioriterade bland de 
intervjuade. En avvikelse som kan poängteras var svar från en av de intervjuade 
lärarstudenterna som ansåg att kontaktnät var det mest prioriterade i dennes rangordning.  
 
Registrering och personlig profil lyftes fram av fyra av de intervjuade. De ansåg att 
registrering och personlig profil gör att sidan upplevs som mer seriös, om man jämför med 
andra liknande sidor där det finns sociala forum och sökfunktioner för specifika 
intressegrupper.  
Citat: 
Person 4 ”att man kanske skulle kunna ha något sådant här att man jämför med de här 
datingsidorna, där man skriver att det här har jag att erbjuda, och så kanske, det här söker jag” 

 
Person 5 ”man har ju en egen profil där som man skapar, vad man pluggar studerar, jobbar, kontakt 
osv., vilket yrkesinriktning, vilket ämne man har. Precis som på Face Book, kan ladda upp bilder..” 

 
 
 
 
8:3:2 Analys av resultat ur semistrukturerad intervju 
 
Bakgrund bild- och medialärare 
Gruppen utgjordes av lärare från både grundskola och gymnasieskola, som undervisade i bild 
och media kurser. Samtliga använde sig av egenproducerade undervisningsmaterial och 
samtliga hade mindre kontakt med bild- och medialärare utanför den egna arbetsplatsen. 
Det talar för att en gemenskap av praktiker skulle skapa goda förutsättningar för att dela 
resurser och kunskaper, en delad repertoar139. Det stödjer också begreppet deltagande och 
reifikation i den meningen att man deltar i diskussioner kring och samarbeten samt utgår 
från delade material. 
 
Bakgrund bildlärarstudenter 
De två studenterna uttryckte att de redan i utbildningen fick börja producera eget material 
och att de behövde stöd i utvecklandet av undervisningsmaterial. Deras behov av en 
gemenskap av praktiker stöds av begreppet nykomlingar140, där vikten av att nya 
medlemmar tillkommer i den pågående kunskapsutvecklingen inom gemenskapen, där 
nykomlingar lär av de mer erfarna och skapar nya kunskaper som de erfarna kan ta del av. 
 
Behov och krav 
Behov av en webbplats med ett socialt forum för praktiserande och blivande ämneslärare i 
Bild och media stöddes av hela gruppen intervjuade, där flera delbehov nämndes som   
samarbete kring kursutveckling, pedagogiska diskussioner, forskning, användarprofil och 

kontaktnät. Behoven skulle stödjas i de grundläggande begreppen praxis, lärande och 

identitet inom gemenskaper av praktiker. 

Att dela material 
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I gruppen ansåg de flesta vikten av att dela med sig och ta del av andras material vilket stöds 
av Wengers teori. Person 1 uttryckte en viss oro över hur andra bedömer det egna 
materialet, men också vinsten i att faktiskt dela med sig, citat: 
”Lite att blotta sig, att blotta sina svagheter kanske, men om man kan hålla undan det och se det som 

att.. man kan komma vidare och förbättra saker gemensamt med andra som har samma mål så är 

det jättebra..” 

Citatet uttrycker på sätt och vis kärnan i teorin, att vi genom att dela våra repertoarer genom 

deltagande och reifikation, lär oss nytt, stärker vår egen och gruppens identitet och 

utvecklas inom gemenskapen av praktiker. 

 

 
8:3:3 Jämförelser intervjuresultat och enkätresultat 
 
I jämförelsen har jag jämfört svaren i intervjuerna med svaren i enkäten, utifrån de områden 
som skulle rangordnas. 
Till exempel har jag tittat på hur högt rangordnat behovet av ett socialt forum är hos de 
intervjuade och jämfört den rangordningen med svarsresultatet i enkäten, fråga 14.  
Utifrån rangordningen och resultaten har jag sedan gjort en procentuell beräkning utifrån 
överensstämmelsen och angelägenheten i de två grupperna. 
 

Områden som rangordnades 
 

 Socialt forum- olika intresseområden 

 Idébank- sharing 

 Kompetensutveckling 

 Teknikutveckling- programvaror och guider 

 Kontaktnät grundskola- gymnasieskola- högskola 

 Registrering och personlig profil på sidan 
 

 
 
Rangordnade områden i 
intervjuerna 

Intervjuresultat 
Sammanställning 
utifrån störst 
behov och krav i 
figur 1 
Max 25=100% 

Resultat från 
enkäten i 
procent. Endast 
högsta värdet 
presenteras. 

Frågor i enkäten 
där uttrycken 
instämmer helt 
eller mycket 
angeläget 
angett högst 
värde 

Socialt forum- olika 
intresseområden 
 

22/ 88 % 100 % 
instämmer helt 

Det finns ett 
behov av en 
webbsida med 
ett socialt forum 
fråga 14. 

Idébank- sharing 
 
 

19/ 76 % 95 % mycket 
angeläget 

fråga 15; 
gränssnitt och 
funktioner 

Kompetensutveckling 
 

12/ 48 % 65 % mycket 
angeläget 

fråga 15; 
gränssnitt och 
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 funktioner 

Teknikutveckling- 
programvaror och 
guider 
 

10/ 40 % 55 % mycket 
angeläget 

fråga 15; 
gränssnitt och 
funktioner 

Kontaktnät grundskola- 
gymnasieskola- högskola 
 

12/ 48 % 40 % mycket 
angeläget 

fråga 15; 
gränssnitt och 
funktioner 

Registrering och 
personlig profil på sidan 
 

Extrafråga: 
4 av 5 ansåg det 
angeläget 

35 % mycket 
angeläget 

fråga 15; 
gränssnitt och 
funktioner 

 
Figur 2 
 
Socialt forum fick högsta poäng i rankning av områden i intervjuerna och 100 % instämde 
helt i enkäten. Idébank fick näst högst rankning i intervjuerna och 95 % ansåg det som 
mycket angeläget i enkäten. Det tyder på att det finns ett stort stöd för att skapa en 
gemenskap av praktiker utifrån Wengers teori, i form av en webbsida med socialt forum och 
idébank för gruppen.  
Kompetensutveckling var angeläget för både de intervjuade och de svarande i enkäten, 
vilket får stöd i teorin bland annat kunskapsutveckling kopplat till kompetenser141. 
 
Teknikutveckling och kontaktnät hade lägre angelägenhetsgrad där det i intervjuerna kom 
fram att teknikutveckling kunde finnas på andra platser, men att länkar vore bra. Synpunkter 
på kontaktnät i intervjuerna såg olika ut, där det kunde röra sig om olika angelägenhetsgrad. 
En av lärarstudenterna rankade kontaktnät högst. Det ansågs viktigt när man söker arbete 
efter utbildningen, men också att få kontakt med erfarna bild- och media lärare. Det får stöd 
i teorin, att nyanlända medlemmar är viktigt i en gemenskap av praktiker142. 
 
Registrering och personlig profil ansågs mer angeläget i intervjuerna än i enkätsvaren. Det 
kan bero på att man i djupintervjuerna fick tillfälle att utveckla vad en registrering och 
personlig profil skulle innebära. I enkäten fanns inte den informationen tillgänglig. 
Registrering och personliga profiler påverkar gemenskapen i en grupp och även identiteten i 
gruppen, där individen själv styr hur man vill presentera sig i gruppen. Det stöds i Wengers 
utvecklade teori om gemenskaper av praktiker inom teknologi, i en av de tre polariteterna, 
Identitet-individen och gruppen143. Polariteten berör hur vi som individer med hjälp av 
teknologin kan välja hur vi vill interagera med gruppen. 
 
 
 
 
8:4 Fokusgruppens utvärdering och resultat i Fas 2 
 
Fokusgruppen bestod av fyra bild- och medialärare, där två arbetade i grundskolan och två i 

gymnasieskolan.  Målet var att utvärdera sex prototyper i form av tre inloggningssidor 
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(bilaga 1)och tre startsidor (bilaga 2). Fokusgruppen fick tillgång till prototyperna i form av 

kopior i A-3 format där materialet var uppkopierat så att samtliga fick varsitt ex av samtliga 

sidor. Ytterligare fanns tillgängligt tomma gränssnittsytor som kunde användas i 

utvärderingen. De fick också saxar, tejp och tuschpennor till arbetet med prototyperna. 

Utöver prototyperna fick gruppen instruktionsmaterial som innehöll beskrivningar av 

prototyperna, personas och scenarios. 

 
Gruppen instruerades att först läsa igenom instruktionerna om prototyperna, personas och 
scenarios. Utifrån det materialet skulle de, utifrån vad de själva upplevde som viktiga 
områden, skapa egna nya prototyper. 
 
I ett inledande skede fick de på egen hand skapa nya prototyper, för att sedan i diskussionen 
med varandra enas om en inloggningssida och en startsida. 
Förutsättningarna gjordes tydliga, att de gränssnitt som ingick i prototyperna utgått ifrån 
den enkät och de intervjuer som hållits. 
I det inledande skedet fick var och en skapa egna inloggningssidor och startsidor. Därefter 

samlades gruppen inför en intervju då de olika förslagen diskuterades. 

 

Diskussion och synpunkter 

Forum 

I intervjun uttryckte person I att samtliga scenarios utgick ifrån att något slags forum skulle 

finnas. Forumet behövde struktureras upp enligt person I. Ytterligare tog person U upp att 

det bör finnas någon plats för lärarstudenter. Även att sidan ska användas till annat än 

forumet. 

Inloggningssidan 

Gruppen tar gemensamt upp inloggningsplacering och om registrering ska finnas eller inte. 

Man enas om att det bör finnas om möjligheten att ladda upp och ladda ned material ska 

vara möjlig. Att man ska kunna bli identifierad. Inloggning, medlemskap och kontakt vill 

gruppen ha med som ett ”paket” som man snabbt kommer åt.  

Ytterligare vill man ha en automatisk funktion på inloggningssidan, där det matas in olika 

lektionsförslag från idébanken. Idén med ”senaste lektionen” anses som en fräsch och kul 

idé. 

De enas om att inloggningssidan ska vara enkel och att man sedan når en fyllig startsida. På 

inloggningssidan vill man också ha en beskrivning av syfte och mål med sidan.  

Startsidan 
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När de diskuterar startsidan kommer mönstret kalendarium upp, men forum och idébank 

betonas mer. Lite senare i diskussionen återkommer gruppen till kalendariet, där det 

poängteras att det ska vara medlemmarna som lägger upp materialet där. 

Man diskuterar också utformningen av en personlig profil, att den kan ha ett eget 

informationsflöde (webfeed), och registrerade vänner, citat:  

”du kan ha eget material, mina favoriter. När jag varit inne i idébanken och så kan jag bocka 

för som favorit. Så kan jag bara klicka på mina favoriter, så får jag upp den” 

I diskussionen återkommer gruppen till idébanken. Här vill gruppen ha titlar som 

bedömningsfrågor, LPP144, ämnes och kursupplägg, ämnesindelning. 

Navigering i websidan diskuterades, att det är tydligt var man varit och vart man ska. Hem är 

startsida och via hem ska man alltid kunna ta sig tillbaka till startsidan. Vidare återkommer 

gruppen till forumet, där man igen påpekar vikten av att ha förkategoriserade trådar för att 

lättare hitta den information och de diskussioner man söker. 

Startsidans struktur diskuteras flitigt, där olika åsikter om hur delar av sidan ska visas och om 

titlar från menyn ska öppnas i nya fönster. Man poängterar att det är viktigt att 

grundstrukturen blir bra. 

Än en gång tas socialt forum och idébank upp, socialt forum- här pratar vi, idébank- här delar 

vi. Vid slutet kom önskan om ”tekniska tips” upp, för de som inte vågar fråga där de arbetar. 

Det kan startas som en tråd. 

Vidare diskuteras en chatfunktion, där chatten kan vara kopplad till Personlig profil. Man 

enas om att en sådan ska finnas på högra sidan av startsidan, citat: 

”När man trycker på ”hem”, kommer Personlig profil, forum och chat upp. Klickar jag på 

idébank, kommer den upp ovanpå..” 

Att visa sin närvaro, att man är online kommer också upp, till exempel via något tecken, 

citat: 

”ja, kanske med en röd flagga”145 

Vid slutet kom önskan om ”tekniska tips” upp, för de som inte vågar fråga där de arbetar. 

Det kan startas som en tråd. De flesta i gruppen vill dock ha förbestämda titlar redan när 

man går in för att få lite mer struktur. Finns inte titeln så kan man skapa den själv. 

När diskussionen började närma sig sitt slut fick gruppen i uppdrag att enas om en 

inloggnngssida och en startsida som motsvarade de krav och behov som uppkommit. De 

skulle även utgå ifrån de scenarios och personas som presenterades i inledningen.  
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Gruppen enades om en omstrukturerad inloggningssida och startsida, (bilaga 3). 

8:4:1 Analys av utvärderingen med fokusgrupp i Fas 2 
 
Forum tas upp som första punkt vilket är centralt igenom hela diskussionen. 
På inloggningssidan är registrering och medlemskap viktigt för gruppen, i linje med tanken 
kring en gemenskap av praktiker. På inloggningssidan vill man också ha en beskrivning av 
webbsidan. Det kan stödjas av begreppet identitet, där gruppen visar vilka de är och vad 
man kan ta del av på sidan. 
 
Mönstret kalendarium är också en plats där man kan bjuda in till samarbeten, events och 
utbildningar som ytterligare stärker lärande och engagemang, hörnstenar i Wengers teori. 
  
I startsidan vill gruppen ha en personlig profil, vilket också får stöd utifrån begreppet 
identitet, att visa vem man är och att man deltar i gemenskapen. 
Även hur gränssnitten i sidan ska fungera tas upp, att sidan ska vara lättnavigerad och inte 
sätta upp hinder för användaren poängteras. 
 
8:4:2 Prototyper av inloggningssida och startsida i Fas 3 
 
I nästa steg skickades de omarbetade prototyperna till fokusgruppens medlemmar 
tillsammans med en mindre enkät (bilaga 2). 
 
Inloggningssida Fas 3 
 

 
 
Startsida Fas 3 
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8:4:3 Utvärdering av inloggningssida och startsida i Fas 3 
 
I den andra utvärderingen fick gruppen besvara en enkät. Formuläret skapades på Google 
Docs och besvarades digitalt under perioden 2012-04-10-2012-04-21146. Gruppen var nöjd 
med prototyperna och upplevde att de överensstämde med utvärderingen. 
 
Inloggningssida 
Rubriker och inloggningssida stämde till 75 % helt överens med slutsatserna i fokusgruppen. 
Placering av ”bli medlem” och inloggning stämde helt överens med utvärderingen. Att ha en 
bildlogotyp var inte lika angeläget men ändå något som gruppen stödde överlag.  
En beskrivning av webbsidan med lämpligt textinnehåll var angeläget och fanns med. 
 
Startsida 
Utformningen av startsidan stämde helt överens med fokusgruppens utvärdering. 
Personlig profil och dess placering stämde med utvärderingen. Vissa textelement skulle 
enligt fokusgruppen justeras i ”forum” delen. 
Ytterligare synpunkter som kom upp var önskemål om egen rubrik om bedömning och 
sökfunktion medlemmar A-Ö. 
 
Utifrån den utvärderingen gjordes mycket få justeringar, då gruppen var nöjda med hur 
sidorna utformats. På inloggningssidan gjordes inga förändringar. På startsidan gjordes 
mindre textförändringar. 
 
 
 
8:4:4 Analys av utvärdering av inloggningssida och startsida Fas 3 
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Resultatet som framkom i enkäten gav inte upphov till större förändringar i de slutliga 
prototyperna. En slutsats är att utformningen följde den första utvärderingen väl, en annan 
att om fokusgruppen haft möjlighet till större fördjupning i mönster som omger en social 
websida, skulle utvecklat prototypen ytterligare. Även tidsbristen kan ha påverkat 
slutresultatet. 
 
 
 
8:4:5 Startsida i Fas 4 
 

 
 
 
 

9. DISKUSSION 

Utifrån de resultat som framkommit i enkäten, i de semistrukturerade intervjuerna och i 

fokusgruppen visar det sig att det finns ett starkt stöd för skapandet av en gemenskap av 

praktiker för bild- och media lärare på internet, utifrån Etienne Wengers teori, communities 

of Practice. 

Ett socialt forum kan fungera som stöd i kommunikationen mellan bild- och medialärare och 
som stöd i utvecklandet av den egna kompetensen inom yrket. I studien visar det sig att 100 
% av de tillfrågade i enkäten och intervjun har ett behov av ett socialt forum med en 
idébank. De behov som framträder tydligast är ett diskussionsforum, följt av idébank och 
kompetensutveckling.  
När det gäller kompetensutvecklingen så visar det sig att det finns ett stort behov inom den 
digitala tekniken vilket också lyfts fram i skolverkets rapport digitala lärresurser i en målstyrd 
skola (2009) vilket ytterligare stödjer bildandet av en gemenskap av praktiker. 
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I studien har det också framkommit att flera har ett stort behov av att skapa en gemensam 

plats där de kan diskutera pedagogiska frågor och dela gemensamma resurser inom 

professionen. Över 85 % av de tillfrågade i enkäten och lärarna i intervjuerna använde sig av 

egenproducerat material. Det framgår även i skolverkets rapport Läromedlens roll i 

undervisningen att egenproducerade läromedel dominerar inom bildundervisning. Det i sig 

pekar på att det är angeläget att få ta del av och dela med sig av undervisningsmaterial. 

Den marginalisering som beskrivits i studien skulle också kunna motverkas på en social 

webbplats som den här, framförallt att få ett större kontaktnät och hitta gemensamma 

utgångspunkter i arbetssituationer där gruppen kan vara ett stöd. Att kunna samtala kring 

frågor som känns meningsfulla skulle stärka gruppens identitet och status ytterligare. Att i 

forumet kunna söka sig till sina kollegor inom ämnet innebär att få stöd i det dagliga arbetet 

och känna gemenskap i historierna av de delade erfarenheterna147.  

I en gemenskap av praktiker bestående av bildlärare skulle det bli tydligare hur gruppen som 

sådan kan skapa bättre förutsättningar för utvecklat lärande, delande av erfarenheter och 

delaktighet i meningsfulla diskussioner. Även utifrån statusperspektivet som presenterats i 

studien skulle bildlärargruppens identitet kunna bli starkare i en sådan gemenskap. 

Kompetensutveckling inom områden som lyfts i de nya målen i läroplanerna skulle kunna 

delas av fler, utvecklas av fler än på den enskilda arbetsplatsen. 

En gymnasiegrupp 

Enkätstudien som utgick ifrån en grupp gymnasielärare kan i vissa avseenden ha gett 

insamlad data som inte representerar hela gruppen bild- och medialärare, där även 

grundskollärare med huvudämnet bild ingår. Här skulle frågan ” Har du tidigare arbetat i 

grundskolan” kunnat stärka representationen av bildlärare i grundskolan, förutsatt att en 

försvarbar andel av de svarande hade gjort det. En av de intervjuade arbetar i grundskolan 

vilket i viss mån stärker den representationen. Resultatet från intervjuerna gav en mer 

fördjupad och nyanserad bild av behov och krav, som i stort överensstämmer med 

resultaten i enkäten ställd till gymnasielärarna. Eftersom intervjuer är en mer kvalitativ 

metod skulle man kunna utgå ifrån att resultatet från intervjuerna med viss sannolikhet kan 

väga upp bristen på enkätsvar från grundskollärare. 

Av de nittio som blev tillfrågade att delta i enkäten svarade endast 22 personer. Det kan 

tyckas som ett litet antal, men enkäten kan ha blivit lågt prioriterad bland andra 

arbetsuppgifter som sågs mer angelägna, att det bara är en av alla enkäter man behöver 

besvara, men också på grund av att jag inte påminde de tillfrågade om enkäten ytterligare en 

gång. 

En fokusgrupp 
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Att enbart ha en fokusgrupp representerad av bild- och medialärare och inte några 

bildlärarstudenter skulle kunna vara en svaghet och ge en missvisande bild av vilka gränssnitt 

som anses vara mest angelägna att ha med. Att också ha haft tillgång till en fokusgrupp 

bestående av bildlärarstudenter skulle ha kunnat vidga perspektiven utifrån begreppet ”det 

perifera läget”148, som tar upp hur nykomlingar tas upp i en gemenskap av praktiker. Det 

som framkom i intervjuerna med bildlärarstudenterna skiljde sig också från bildlärarna på 

vissa punkter kring de områden som skulle rangordnas. 

En nackdel i utvärderingen av prototypen i Fas 2 var den tidsbrist som rådde, vilket skyndade 

på utvärderingsprocessen. Om mer tid kunnat läggas på diskussionen skulle kopplingen till 

personas och scenarios kunnat bli starkare. Den andra utvärderingen gjord via en enkät hade 

kunnat ge fler synpunkter på prototyperna. På grund av studiens begränsning valde jag att 

ändå att utgå ifrån de resultat som framkom i de två utvärderingarna. 

 

10. SLUTSATS 

I studien har jag sammanställt data utifrån en enkät, intervjuat tre bild- och media lärare och 

två bildlärarstudenter, där en av huvudfrågorna var ”Kan ett socialt forum på en webbsida 

fungera som stöd i kommunikationen mellan bild- och medialärare i utvecklandet av den 

egna kompetensen inom yrket?” Samtliga i studien svarade att det skulle vara det. 

 

Vilka behov och krav har dagens blivande och praktiserande bild- och medialärare på 

innehållet på en sådan webbsida?  

För att ta reda på hur behoven och kraven på en sådan webbsida ser ut ställdes följdfrågor 
kring tänkta behov och krav i enkäten och i intervjuerna som representeras under analys av 
de resultat som framkom. Olika behov framkom som mer eller mindre angelägna, där de 
mest angelägna förutom diskussionsforum var en idébank där man kan dela material, 
kompetensutvecklingsmöjligheter och Teknikutveckling- programvaror och guider. 
  

Stöds resultaten i studien av begrepp och principer i teorin ”Communities of Practice”? 

I enkäten och i intervjuerna visar ett stort antal frågor och påståenden i svarsresultaten att 

de får stöd i teorin. 

 

Hur skulle en prototyp av ett nätforum för bild- och medialärare visualiseras, utifrån studiens 

resultat och utvärderingar? I studien har prototyper visualiserats i form av Low-fidelity- 

prototyper där hänsyn tagits till behov och krav men också till de principer och riktlinjer som 

omger interaktionsdesign och sociala gränssnitt. Prototyperna som redovisas i studien 

visualiserades med avskalad design där fokus ligger på de mönster, gränssnitt och funktioner 

som bygger på resultaten i studien. 
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