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Sammanfattning  
 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar en bildlärarens 

möjligheter att bedriva undervisning utifrån den reviderade kursplanen i bild (Lgr11). Jag har 

använt mig av en kvalitativ intervjumetod där informanten är en bildlärare som är verksam på en 

högstadieskola. Jag valde att utgå ifrån ett ramfaktorperspektiv där jag undersökte i vilken 

utsträckning olika ramfaktorer hjälpte eller begränsade bildläraren. Att jag även använde mig av 

Marner och Örtegrens forskning om skolämnesparadigm gav mig ytterligare ett 

forskningsperspektiv och användbara begrepp gällande underökningen av bildlärares attityder 

och inställning till digitala medier. Attityd kan ses såsom en mänsklig resurs som alla bildlärare 

använder sig av i undervisningen och i verksamheten.  Med båda dessa perspektiv bereddes en 

mer nyanserad bild och gav fler förklaringar på varför det finns svårigheterna med att integrera 

digitala medier i bildundervisningen.  Undersökningen visar också på att utbildning inom IKT 

och kontakten med lärarstudenter skapar fortsättningar då det gäller att implementera digitala 

medier i bildundervisningen. 

  

Nyckelord: digitala medier, ramfaktorer, bildlärare 
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1. Inledning 

Det som har föranlett denna studie är bland annat en tidigare B-uppsats inom IKT 

(informations- och kommunikationsteknik) där mitt arbete handlade om att undersöka vilken 

attityd bildlärare hade till användandet av den digitala tekniken och digitala verktyg utifrån den 

reviderade kursplanen i bild (lgr11). Det som framkom i den undersökningen var att lärare för de 

lägre åldergrupperna på kommunala skolor hade brist på tid, utrustning och upplevde lite stöd av 

ledningen på skolorna. Den bakomliggande orsaken berodde på besparingsskäl enligt lärarna. De 

hade således svårigheter med att bedriva undervisning utifrån kursplanen i bild (Lgr11) vilket 

skapade frustration. Bildläraren på friskolegymnasiet upplevde det motsatta vilket innebar att han 

upplevde stöd från ledningen på skolan på grund av att ledningen hade integrerat den digitala 

tekniken på skolan inom alla ämnen.  Den underökningen gjorde mig uppmärksam på att det 

finns ett problem när det gäller implementeringen av digitala medier inom bildunderviningen.    

Staffan Lövgren är lärarutbildare på Uppsala universitet var med och tog fram den nya 

läroplanen. I en intervju belyser han vikten av att lärarna verkligen läser och funderar över kursplanen, 

och allra helst det diskussionsunderlag som skolverket har tagit fram för Lgr11(Lärarnas nyheter, 2011). Han 

anser även att det är lärarens uppgift att tolka läroplanen och implementera de begrepps som lyfts fram i 

kursplanen i sin undervisning. Under tiden jag genomgått min bildlärarutbildning har den nya 

kursplanen i bild utformats, vi har diskuterat kursplanen, dock har jag saknat mer av dessa 

diskussioner ute på olika praktikplatser. Detta blev en bidragande orsak till att jag i mitt 

examensarbete tillsammans med en annan student valde att göra en studie på bildlärares 

uppfattning och tolkning av Lgr11 i jämförelse med Lpo 94 (Karlsson, Hazelius, 2014 s.24). I den 

undersökningen framkom det att det finns svårigheter med implementeringen av digitala medier i 

bildundervisningen. Studien visar bland annat på att bildlärares uppfattningar av den nya 

kursplanen var spridd. Det framgick att det finns spridning i uppfattningar om vikten av det 

framställande, analytiska, kommunikativa och den digitala tekniken i bildämnet (Karlsson, 

Hazelius, 2014).   

Utifrån erfarenheten av examensarbetet och den tidigare B-uppsatsen vill jag därför bygga vidare 

på de kunskaper jag tagit emot och underöka vilka faktorer som påverkar bildlärarens möjligheter 

att bedriva bildundervisning utifrån den nya kursplanen i bild (Lgr11) med fokus på digitala 

medier. I föreliggande studie kommer jag inrikta mig mot högstadet där jag intervjuar en 

bildlärare. Arbetet med undersökningen har även resulterat i en webbtidning där det 

vetenskapliga innehållet presenteras tillsammans med det konstnärliga perspektivet. 



 

2. Begrepp 

I följande text presenteras de begrepp jag anser behöver förklaras tydligare för att underlätta för 

läsasaren.   

2.1  Digitala medier & IKT/IT i bildunderviningen(Lgr11) 

Vi befinner oss i en visuell kultur, vi har enormt med bilder omkring oss, det räcker inte att göra 

egna bilder, man måste ut och förstå (… )  ämnet är både skapande och tolkande, därför handlar 

det framförallt om att förstå. Staffan Lövgren (Lärarnas nyheter, 2011). 

 
I mitt tidigare examensarbete undersökte jag bland annat vilka förändringar som har skett i den 

nya kursplanen i bild, Lgr11, i jämförelse med den äldre kursplanen, Lpo94. Det som framkom 

var att i det centrala innehållet lyfts bildhanteringen fram med hjälp av digitala tekniker, där eleverna 

skall ges förutsättningar att utveckla förmågan att skapa bilder med hjälp av digitala verktyg och 

tekniker. I det centrala innehållet beskrivs digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder 

(Skolverket, 2011.) I det centrala innehållet har det tillkommit begrepps som yttrandefrihet och 

integritet i medier och i övriga sammanhang omnämns även rättigheter och skyldigheter, etik samt 

värderingar när det gäller bruk av bilder. I den nya kursplanen har tonvikten på bildämnets 

kommunikativa inslag ökat mer än tidigare. Det kommer fram på flera ställen i kursplanen att det 

är viktigt att kunna tolka bilders bildbudskap. I det centrala innehållet tolkas innehållet på 

följande sätt. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. Det 

framkom att kopplingen till information och kommunikation och media är större i Lgr11 än i 

Lpo94 (Karlsson, Hazelius, 2014, s.24).  

Inom lärarutbildningen finns begreppet IKT, informations- och kommunikationsteknik. I 

pedagogiska sammanhang betonas den kommunikativa aspekten inom IT vilket gör att begreppet 

IKT ofta används. Inom övriga skolvärlden används mestadels det allmänt kända begreppet IT 

vilket innefattar olika medier på skolor som digitalkameror, videokameror, projektorer, VHS-

apparater, digitalt ljud samt datorer. Användandet av internet för informationssökning, 

programvaror för bildredigering och digitala bilder innesluts också i det begreppet. 

Fortsättningsvis kommer jag att använda mig av digitala medier i undersökningen vilket fångar in 

hela betydelsen. 

 



 

2.2  Traditionell teknik och traditionell bildframställning 

Den traditionella tekniken avser de tekniker för bildframställning som har satt sin prägel i den 

svenska bildundervisningens praktiska utformning.  Till dessa hör främst redskap för måleri och 

teckning, men även redskap och material för tredimensionellt kreativt arbete tillhör de 

traditionella teknikerna. Dessa har präglat den svenska bildunderviningen (Wetterholm 2000). 

I Lpo94 kursplan står det att skolan i sin undervisning i bild skall sträva efter att eleven blir 

förtrogen med kulturverksamheten inom bildområdet och dess professionella yrkesutövare 

Känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuelle verksamheter inom bildområdet 

detta är borttaget i den nya kursplanen, Lgr11. I Lgr står det i stället att eleven skall skapa bilder 

med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika materia(Skolverket). 

2.3  Ramfaktorer 

Urban Dahllöf introducerade ramfaktorteorin 1967 som inriktade sig mot decentraliseringen och 

målstyrningen (Dahllöf 1967). Denna teori har sedan utvecklats av Ulf P Lundgren som skall 

underlätta och hjälpa läraren i undervisningen (Löwing, 2004, s.52). Det Lundgren menar är att 

undervisningen rättar sig efter vissa ramar när. Dessa ramar har utformats utifrån samhällets 

behov och krav på utbildning vilket har blivit faktorer som ligger utanför lärarnas kontroll som i 

sin tur begränsar undervisningssituationen (Lundgren, 1994, s.23-36). Ramfaktorerna delas 

således in i konstitutionella, organisatoriska, fysiska och ekonomiska resurser. Skollagen inryms i 

den konstitutionella och den organisatoriska innefattar tidsfördelningen och storleken på klasser i 

relation till de ekonomiska resurserna. När det gäller de fysiska ramarna innefattar det 

skolbyggnader och material (Ibid, s.233-235). Dessa ramar syftar således till lärolanens mål i 

relation till den uppskattade tiden det skulle ta att utföra den. Ramfaktorer kan vara en hjälp då 

syftet är att belysa vad som egentligen styr och i vilken grad det gör det. 

2.4  Paradigm/skolämnesparadigm inom bildämnet 

Begreppet paradigm kan användas om ämnet bild och dess förhållande till digitala medier. Där 

digitala medier kan innebära stoffträngsel och konflikter vilket Kuhn kallar anomalier (Marner & 

Örtegren, 2013, s. 36). Inslag i ämnet som av en eller annan anledning inte passar in kommer att 

negligeras eller placeras i periferin Då ämnet utsätt för tryck kan detta leda till förändringar, 

paradigmatiska förändringar som kan innebära att ett mer stabilt tillstånd inträder(Ibid, s. 36.). 



 

3. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras bildämnets historia- styrts av två traditioner som lyfter fram de synsätt som 

präglat bildunderviningen och dess kursplaner genom åren. Under rubriken ämnets aktualitet 

beskrivs olika utsagor gällande problematiken med att implementera digitala media i 

bildundervisningen som härleds till olika ramfaktorer och attityder vilket i efterföljande kapitel 

beskrivs mer ingående under rubriken ramfaktorer inom skola och bildundervisning, skolan och dess 

styrning och attityder kring datorvanor och digitala medier. 

3.1  Bildämnets Historik - styrts av två traditioner 

Enligt Wetterholm(2001) har Bildundervisningen styrts av traditioner dels av arbetsskolrörelsen 

med sin aktivitetspedagogik som var förankrad i seminarierna där bildämnet sågs som ett 

komplement till övriga skolämnen. Under första hälften av 1900-talet gavs det ut läroböcker 

enligt arbetsskolrörelsens tradition, vilket var författade av Gottfried Sjöholm och Axel Goes. 

Dessa såg inte bilden såsom ett uttryck för känslor utom som ett redskap, Bildkonsten skulle genom 

sin blotta närvaro ge kulturfostran. Inte heller inom arbetsskolerörelsens fanns alltså exempel på någon direkt 

bildundervisning (Wetterholm, 2001, s. 20). En huvudsaklig tanke i arbetsskolan var det fostrande inslaget. 

Leklusten skulle stegvis gå över i en arbetslust och de praktiska (Ibid, s. 16) 

Det fria skapandet kom från början att väckte mer intresse bland teckningslärarna än bland 

folkskolans lärare tycks ha dominerat ämnesdebatten och ämneslitteraturen från 50-talet och 60-

talets början (Ibid, s.21)(Pettersson & Åsén, 1989). Det fria bildskapande slog igenom på 40- 50-

talet. Under 1960-talet utvecklades barnpsykologin vilket således kom att prägla 

bildunderviningen med idén om det fria skapandet. Barns teckningar skulle inte längre vara styrda 

av krav från de vuxna. Samma tradition kom att påverka läroplaner såsom bildämnets praktiska 

utformning eftersom det fria skapandet sågs som ett viktigt instrument i att förstå barnets syn på 

sin omvärld (Wetterholm, 2001). Under denna period saknades det hänvisningar för hur 

undervisningen kan bedrivas med syftet att finnas i lärarens ställe, där barnen fritt skulle välja vad 

som passade för stunden. Det fanns uppgifter som var anpassade till den traditionella synen på 

barns bildspråkliga utveckling(Ibid, s.26) 

Under 1980-, 90- och 00-talet syftar grundskolans kursplan till att utveckla elevens känsla för 

form, färg och komposition (Lgr80; Lpf94; Lgr11). Bildanalys, bildkommunikation, estetisk 

orientering samt bild och miljö. Det som framkommer i Lgr80 är att den till skillnad från tidigare 

kursplaner särskilt betonar bildanalys. De andra är Bildframställning, Bildkommunikation, 



 

Estetisk orientering samt Bild och miljö.  I samma läroplan påträffas formuleringar såsom att 

eleverna skall arbeta med olika tekniker, foto, film och TV omnämns, vilket kan ses som ett frö 

till det man i dag kallar för ny teknik och digitalteknik. Även bildkommunikation och bildanalys 

återfinns i kursplanen. bildbehandling som kan kombineras av bild, ljud och text i eget 

bildskapande i det centrala innehållet.   

 3.2  Ämnets aktualitet  

Den nya kursplanen i bild understryker vikten av att undervisa i digitala tekniker och analysera digitalt 

bearbetade bilder. Men det är långt ifrån alla skolor som har tillgång till digitala tekniker i undervisningen 

(P4 Sveriges Radio kulturnytt 15 november, 2011). 

 

Via Sveriges Radios Kulturnytt 2011 kunde man ta del av olika personers utsagor gällande 

huruvida det har funnits svårigheter med att implementera den nya läroplanen Lgr11 i 

bildundervisningen. Wiola Sirland bildlärare på Södervärnsskolan på Gotland och ordförande i 

lärarförbundets ämnesråd för bild och media ansåg att det generellt sett stod illa till med 

kompetensen gällande undervisningen utifrån den nya läroplanen Lgr11.  

  Statsekreteraren Bertil Östberg anser att orsaken till varför bara 110 tidigarelärare gått 

fortbildningen inom bildämnet beror på att skolorna har prioriterat andra ämnen som svenska 

och matematik och engelska. Han menar att dessa siffror visar på det uppenbara av att det är 

huvudmännen som ansvarar för fortbildning, vidare tillägger han att när det sker en snabb teknisk 

utveckling måste huvudmännen följa med i utvecklingen och ha moderna verktyg. Gällande 

huruvida skolorna skall ha råd att fortbilda och köpa in digitalteknik anser Östberg är 

huvudmännens ansvar, den typen av beslut måste varje skola ta.  

I den senaste rapporten från skolverket om IT-användning och IT-kompetens i skolan (2013), 

visar att IT-planer och uttalade IT-strategier har minskat sedan 2008. Rapporten visar även att 

IT-användningen inte har ökat sedan den sista rapporten, även om datorer för elever och lärare 

har ökat markant. Detta kan tänkas vara kopplat till hur pedagogen använder sig av IT i 

klassrummet eller inte. Vad som även framgår av rapporten är att både lärare och rektorer 

upplever ett stort behov av kompetensutveckling. Det framkommer att 73 % av lärarna upplever 

att de inte har tillgång till pedagogiskt IT-stöd (Skolverket, 2013). I förorden till 

studentlitteraturen Bilder i skolan kommenterar prefekten Lindqvist vid Uppsala universitet att 

lärarutbildningen bär en del av ansvaret för det som sker i det allmänna skolväsendet (Karlsson & 

Lövgren, 2001, s.7). Varje lärare som vi utbildar för förskola, grundskola och gymnasium skall inte bara 

klara sin uppgift som lärare i dagens skola, utan bör vara beredd att föra den pedagogiska utvecklingen vidare 



 

(Lindqvist, 2001, s.8). Enligt Lindqvist har bildämnet alltid legat långt fram när det gäller att 

använda nya bildmedier i undervisningen (Ibid, s.9). Dessa olika utsagor beskriver ett närliggande 

problem och ämnets aktualitet vilket visar på att åsikterna kan variera gällande förklaringar till 

varför det finns svårigheter att implementera digitala medier i bildundervisningen. 



 

4 Teoretiskt perspektiv  

Med utgångspunkt i ramfaktorteorin och skolämnesparadigm kommer jag i följande kapitel 

redovisa olika tänkbara förklaring som jag sedan använder i kommande analys och diskussion. 

 

4.1  Ramfaktorer inom skola och bildundervisning 

I en studie av Sten Petterson och Gunnar Åsén Bildundervisningen och det pedagogiska rummet (1989, 

s.58) används ramfaktor begreppet inom estetisk skolverksamhet för att hjälpa till att definiera det 

pedagogiska rummet.  I undersökningen framkom det att det fanns begränsningar inom 

skolverksamheten när det kommer till vad som är möjligt att genomföra. Genom ramfaktorteorin 

dras det tydliga kopplingar från bildundervisningen till såväl skolpolitisk styrning i form av 

resursfördelning som till reglering genom styrdokument (Pettersson, 1989, s 58).  I avhandlingen 

studeras hur innehållet i undervisningen påverkas av såväl yttrefaktorer såsom läroplaner, de 

inblandades uppfattningar och tolkningar i samband med beslutsfattning.  Enligt författarna 

applicerar Pettersson & Åsén begränsningsteoretsikt perspektiv på ramfaktorteorin. I de exempel 

som ges pekar på användandet av ramfaktorteorin vilket kan bidra till att skapa möjlighet och ge 

förståelse kring det politiska och administrativa arbete som skapar ramar, vilket i sin tur skapar 

förutsättningar för undervisning och undervisningsprocesser (Linde, 1993, s.28). Enligt Linström 

och Pennlert (2009, s.43) är mötet mellan elever och lärare påverkad av olika ramfaktorer såsom 

undervisningstillfällen, gruppstorlek, tid, styrdokument, kursplan och lokal. 

4.2  Skolan och dess styrning 

I kapitlet ovan ges bland annat en beskrivning i hur bildundervingen är sammankopplad med den 

skolpolitiska styrningen i form av resursfördelning och reglering genom styrdokument 

(Pettersson, 1989, s.58). I följande kapitel vill jag ge en inblick i hur detta skolsystem ser ut som i 

sin tur skapar förutsättningar för undervisning och undervisningsprocesser i det pedagogiska 

rummet och som skapar ramar. 

Det svenska skolsystemet har sett ut på lite olika sätt genom åren, vilket har lett till förändrade 

förutsättning för lärare elever och rektorer. Efter att skolan blev decentraliserad har man talat om 

tre olika former av styrning dvs. ekonomiska, juridiska och ideologiska (Lindensjö& Lundgren, 

2000, s25). Då det gäller den juridiska styrningen har staten efter decentraliseringen till uppgift att 

författa övergripande mål för undervisningen i centrala styrdokument. I dessa dokument ingår 



 

såväl lärolplaner och timplaner såsom skollag vilket sedan den enskilda skolan har i uppgift att 

tolka och följa (Jarl Kjellgren & Qunnerstedt, 2007, s.35). I detta sammanhang talar man om att 

staten är en formuleringsarena och skolan är realiseringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.171). 

Staten har således uppgiften att formulera vad skolan skall göra och skolan skall i sin tur 

realiserara dessa formuleringar.  

Innan skolan blev decentraliserad var skolan resursstyrd vilket innebar att skolorna fick stadsbidrag 

för finansiering av dess verksamhet. Efter decentraliseringen kom det ekonomiska ansvaret att 

hamna på kommuner och bidraget döptes om till skolpeng (Jarl, Kjellner & Qunnerstedt, 2007, 

s.41). 

4.3  Skolämnesparadigm; attityder till digitala medier i bildundervisningen 

Under rubriken ramfaktorer inom skola och bildundervisning (3.4) beskriver jag ramfaktorteorins 

funktion där Petterson (Pettersson, 1989, s.58) kopplar samman de inblandades uppfattningar 

och tolkningar i samband med beslutsfattning gällande innehållet i undervisningen. Utifrån det 

perspektivet ser jag det såsom intressant att ta del av material som belyser och ger förklaringar till 

hur det har sett ut gällande digitala mediers implementering i bildundervisningens kursplaner 

genom tid.  Attityden till digitala medier grundar sig i någon form av uppfattning vilket i sin tur 

styrs av olika ramfaktorer som i sin tur avspeglas i lärarens arbete. Detta lärarperspektiv 

synliggörs i det material som presenteras i följande text nedan, som pekar på attityder kring 

digitala medier inom bildundervisningen.  

Vid svenska universitet har det sedan ett antal år tillbaka funnits ett ämnesdidaktiskt råd där syftet 

har varit att främja forskning kring didaktik, skolämnen och universitetsämnen. Detta på grund av 

att det finns ett behov att få till stånd spännande möten och utväxling av erfarenheter från skilda 

ämnestraditioner (Marner & Örtegren, 2013, s.4). Utifrån detta forum pekar Anders Marner och 

Hans Örtegren på intresseväckande och spännande aspekter att se på implementeringen av 

digitala medier i bildämnet.   Forskningen ingår i ett forskningsprojekt kallat, Skolämnes paradigm 

och undervisningskultur i skärmkulturen-bild, musik och svenska (2013, s.4) Digitala medier i bildämnet-möten 

och spänningar skriven av Anders Marner och Hans Örtegren samt När digitala medier adderas till 

bildämnet av Örtegren. Enligt Marner och Örtegren (red. Marner, Örtegren, 2013) har 

implementeringen av de digitala medierna i bildundervisningen skett långsamt. Det för-digitala 

paradigmskiftet som skedde på 60-talet med ett breddat bildbegrepp ersatte det snäva 

konstbegreppet, visade på att det var väl förberett för digitalteknik. I Lgr69 lyfts 

bildkommunikation fram i texten. Ett paradigmskifte synliggörs i Lgr80 där ämnet byter namn 

från teckning till bild. Den nya kursplanen har fokus på ett brett bildbegrepp och inte endast 



 

konstbegrepp. Enligt Marner och Örtegrens undersökning innehåller bildämnet två paradigm och 

ämneskonceptioner vilket strider om tolkningsföreträde. Bildämnet är knutet till de verktyg och 

material som brukas inom ämnet och åtföljs av traditioner och historik kopplat till 

konstbegreppet och till platser som museer och, gallerier. Retoriken knuten till ämnet handlar 

således om ett fritt skapande. Marner och Örtegren menar att den kommunikativa delen inom 

bildämnet aldrig fått lika stor plats som den hantverksmässiga (Marner & Örtegren, 2013, s.13). 

Skolämnes relation till IKT kan variera och dess ämnesparadigm kan ha olika förhållande till 

digitala medier. Trots att skolämnet bild är förberett för digitala medier finns det svårigheter 

gällande dess implementering. I studien visar Marner och Örtetgren på att det finns fyra olika sätt 

att se på digitala medier i ämnet bild; motstånd, addering, inbäddning och digitala mediers 

dominans (Ibid., s.28). I artikeln beskriver författarna hur mötet mellan ett skolämnesparadigm 

och ett nytt paradigm orsakar spänningar. IKT och digitala medier har andra värden och 

förväntningar vilket ses som ett nytt paradigm. Ett paradigm innefattar förståelsen av ämnet, där 

lärarens professionella syn på ämnet uttrycks och hur den formuleras i kursplanen. 

Att skolämnesparadigm har betydelse när det gäller användning av IKT kan förklaras med att 

digitala medier upplevs som spänningsfyllda. Därför att de digitala medierna främst har utvecklats 

utanför skolan med koppling till populärkultur och ungdomsgrupper. Detta kan således utgöra en 

hotbild mot kärnämnet bild. Integrationen av det digitala i ämnet beskrivs i vissa fall med 

metaforen ”trojanskhäst” (Goodson & Mangan, 1995) (Marner & Örtegren, 2013, s.40) på grund 

av att det gör anspråk på tid som inte finns, vilket orsakar stoffträngsel. Tidigare forskning visar 

också på avståndstagandet från bildlärare när det gäller digitala medier. De anser att konst och 

teknologi som inkompatibla områden, det digitala såsom underhållande lek. Vissa anser att 

resursbrister är ytterligare en orsak till bristande användning av digitala medier och som syftar 

enbart till att användning för hemmabruk (Marner och Örtegren, 2013, s.38). Deras studie visade 

också på att vissa elever var skeptiskt inställda till att arbeta med digitala medier vilket de ansåg 

var att fuska.  De digitala medierna ansågs också utgöra det profana eller ligga utanför ämnet.    

Begreppet motstånd visar på lärares ovilja till mediet eller okunnighet och även elevers ovilja att se 

digitala mediers relevans för bildämnet. I begreppet motstånd ses även resurser och ramfaktorer 

utgöra en viktig del.  Marner och Örtegren menar att genom att addera digitala medierna inom 

skolan på ett mer försiktigt sätt där de digitala medierna förekommer som undantag, endast i 

vissa situationer. Begreppet addering är när ytterligare moment läggs till i ämnet, som även det kan 

leda till att irritera redan hårt belastade lärare och som i sin tur leder till stoffträngsel (Marner & 

Örtegren, 2013, s.40).  



 

5. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att underöka faktorer som skapar villkor och förutsättningar för 

bildläraren att bedriva undervisning utifrån kursplanen i bild (Lgr11) med fokus på digitala 

medier. Med utgångspunkt i en bildlärares utsaga vill jag undersöka vad som hjälper eller 

begränsar bildläraren att arbeta utifrån den nya kursplanen (Lgr11).  

 

 Vilka faktorer skapar förutsättningar för bildläraren att arbeta utifrån den nya 

kursplanen i bild med fokus på digitala medier 

 Vilka faktorer begränsar bildlärarens möjligheter att arbeta utifrån den nya kursplanen i 

bild med fokus på digitala medier 

 



 

6.  Metod 

6.1  Intervju som metod 

Intervjun har skett med en bildlärare som är verksam på en högstadieskola. Jag använde mig av 

en kvalitativ intervjumetod där jag spelade in intervjun samt antecknade under tiden. De frågor 

jag ställt har varit öppna frågor där respondenten fick möjlighet att berätta utifrån sina 

erfarenheter. Målet var att ställa frågor som motiverade intervjupersonen att ge spontana 

beskrivningar som är baserade i intervjupersonens verklighet. Jag valde att ställa öppningsfrågor i 

syfte att skapa en dynamisk situation där samtalet är levande (Esaiasson, 2012, s.265).  Fördelen 

med intervju som datainsamlingsmetod är att den ger en förståelse för den intervjuades 

perspektiv (Björndal, 2002, Kvale, 1996). 

6.2 Urval 

Eftersom jag i min tidigare b-uppsats hade intervjuat några bildlärare som arbetar i grundskolans 

tidigare år och gymnasieskola, kändes det angeläget att intervjua en bildlärare i grundskolans 

senare år det vill säga på högstadiet. Att jag valde denna bildlärare har att göra med att jag kände 

till att hon hade genomgått fortbildning inom IKT och att hon hade lång erfarenhet av 

bildläraryrket, vilket jag ansåg kunna vara av intresse. Att intervjua en bildlärare med erfarenhet 

från både den tidigare kursplanen och den nuvarande kursplanen såg jag såsom en vinst utifrån 

detta sammanhang. Orsaken till att jag valde att intervjua endast en bildlärare har att göra att med 

att jag i en tidigare underökning redan hade intervjuat fyra olika bildlärare där tre av dem var 

kortare intervjuer och en var längre. Det jag såg som en nackdel med den sortens intervjumetod i 

följande undersökning var att det troligtvis skulle bli en allt för omfattande arbete där 

transkribering och analys skulle producera allt för mycket text massa. Jag är väl medveten om att 

jag inte kan dra några generella slutsatser genom denna undersökning, dock har jag 

förhoppningar om att ta emot uttömmande svar från informanten med en förväntan på ökad 

förståelse inom detta område. 

6.3  Procedur 

Frågorna som jag utgick från berörde de aspekter som jag ansåg var relevanta för denna 

undersökning. Dessa frågor berörde alltså respondentens arbete med att arbeta utifrån den nya 



 

kursplanen (Lgr11) med fokus på digitala medier och digitalteknik inom ämnet. Intervjun pågick i 

ca en timme. 

6.4 Etiska aspekter  

I enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer har läraren som intervjuats i 

följande undersökning själv fått bestämma om, hur och i vilket utsträckning hon har velat delta i 

intervjun som gjorts (Vetenskapsrådet, 2012). Gällande dialogen med bildläraren var hon 

medveten om syftet med de frågor som ställdes och medveten om de etiska kraven.  Detta 

gällande såväl konventionalitet som krav på samtycke och nyttjande av den information 

respondenten delgav. I undersökningen används samtalsintervju som metod, vilket gör att 

forskningsetik är av vikt. Således har studien utgått ifrån vetenskapsrådets riktlinjer (2002) och de 

grundläggande individskyddskrav som bör följas vid forskning. 

  

6.5 Metoddiskussion 

Eftersom jag har fokuserat på en enda bildlärare har det funnits svårigheter med att utveckla en 

mer kritisk analys i denna undersökning. Denna bildlärare kan inte ses såsom en talesman för 

”alla bildlärare” dock känner jag igen hennes resonemang utifrån mina tidigare undersökningar 

d.v.s. B-uppsatsen och examensarbetet som jag omnämner i inledningen.  Dessa tidigare 

underökningar gav mig en viss förförståelse omkring detta område, men det har även skapat 

problem i samband med resultat och analys av intervjumaterialet.  För att denna undersökning 

skall fungera har jag blivit tvungen att ha ett kritiskt förhållningssätt till den egna förförståelsen. 

Jag har därför strukturerat både resultat och diskussion utifrån frågeställningarna.  

 

  

 



 

7.  Resultat  

I följande kapitel presenteras utvalda delar av det empiriska materialet, det vill säga de utsagor 

som är relevanta utifrån respondentens utsagor.  Jag har strukturerat resultatet utifrån 

underökningens frågeställningar  

 

7.1  Vilka faktorer begränsar bildlärarens möjligheter att implementera den nya 

kursplanen i bild med fokus på digitala medier 

7.1.1 Resurser – ledningsstöd- ekonomi – attityder 

Denna skola har brist på pengar därför sparas det in på media. Detta kan tyda på att denna skola 

antingen är en resursstark skola har lägre skolpeng eller någon annan anledning  
 

Vår förra rektor var mera på gång för att vi kanske skulle jobba en-till-en, och ha dator, lapp- topp, 

och Ipad, men sedan förstår jag den nya rektorn som säger att vi ligger back massor då är det 

kanske inte det man satsar på, men vi har gjort en omstrukturering. De säger att de vill satsa i 

kommunen, det skulle tillsätta i varje skolområde en IT pedagog som en tjänst. Men jag har inte 

hört om det något ännu. När det krisar tar de bort media, stödet försvinner när det är kris. 

 

Respondenten upplever att utrustningen på skolan inte fungerar vilket kan tyda på att den 

skolpolitiska styrningen via kommunen brister i sina skyldigheter att bidra med förutsättningar.  

Det vi har är ett datum sal, tre fyra data vagnar, det funkar jätte dåligt för nätet orkar inte med. 

Datorerna är helt nya men om eleverna sitter och skriver så kan de loggas ut helt plötsligt. Och så 

kanske eleverna inte hunnit spara och det är ju jätte frustrerande. I data salen funkar det för då går 

det direkt på servern. Men genom det trådlösa funkar det inte. Och om det ska vara såhär så ger 

jag upp då kommer inte jag använda mig av datorerna. Många lärare som är mindre vana än vad 

jag är ger ju upp direkt när något sådant hänt. Man måste boka hämta nyckel. Vi har Photoshop i 

data salarna, annars Word och PP, tidigare hade vi Movie Maker, men inte nu.  

7.1.2  Tid 

Det framgår att informantens är påverkad av ramfaktorer såsom tid, där hon anser att hon 

behöver mer tid. 

Det finns ingen tid, jag måste prioritera och ingen lyssnar på mig. Mera tid får man inte. De som 

rättar nationella prov får rättningsdagar. Det känns att det har blivit så mycket mer de senaste åren, 

införandet av Advise bland annat. Oftast har man inte mer än 5 minuter till 10 minuter mellan 

lektionerna. 



 

 

Då informanten berättade hur hon använde sig av digitala medier i undervisningen  

påtalade hon problem med utrustning, distraktion och dator som brummar.  

Jag får ta över utrustning från datasalen, problem med distraktion med många datorers som 

brummar.  

 

Informanten är skeptiskt till användandet av bloggar funderar över annan lösning gällande 

dokumentation.  

Med Bloggar verkar det som att de håller på att förvinna ut kanske man kan hitta annan lösning 

kanske via droppbox. Annars finns det inga komplikationer med att använda kameror eleverna 

använder sina mobilder. 

 

Hon berättar även om hennes önskningar gällande teknik som fungerar och tid för planering av 

undervisning såsom implementering av digitala medier i bildundervisningen. Hon upplever sig 

såsom förfördelad då andra lärare får extra tid. 

Det borde vara enkelt och smidigt, det är drömmen. men de måste ha det förklarat muntligt- de 

vill ha det förklarat. Men för min egens kull ha olika Power Point. Att göra det och sitta på 

kvällarna. Jag skulle inte få den tiden- det finns inte tid, jag måste prioritera- ingen lyssnar på mig. 

jag har hand om annat på skolan och det tar mycket tid. man gör så mycket mer, man borde skriva 

ner allt vad man gör.  Jag skulle behöva få mer mera tid men det får man inte. Men de som har 

nationella prov får rättningsdagar. 

 

I citatet nedan framgår det att informanten har registrerat förändringen av den nya kursplanen 

där hon lyfter fram datorer, digitala bilder, andra lärarna på skolan och dess implementerar av 

digitala medier i undervisningen. I detta citat framkommer stoffträngsel 

Ja framförallt de här med datorer. Och jobba med digitala bilder, men det står tydligt och det 

borde ha förändrat dom andra ämnena också men jag tror inte det har gjort det i samma 

utsträckning för jag vet det av egen erfarenhet att dom inte gör det. Dom använder datorn 

möjligen för att skriva rent något någon gång. Man jobbar inte alls med de estetiska begreppen 

eller estetiska, kanske filmas något eller gör en debatt, man filmar en sketch eller något det är ingen 

som använder de teknikerna.  

Det framgår att informantens kollegor har bristande kunskaper gällande digitala medier och att 

eleverna är omotiverade att använda sig av digitala medier. 

Det är ingen som riktigt behärskar eller att tekniken funkar. Men det har ju att göra att det strular 

det är svårt att få saker att fungera. Det skulle man ju vilja se mera. Här har de dok eller film. Vi 

har en hemsida, det är fritt för alla lärare att skicka in bilder men det är ingen som gör. Då är det 

ofta lärarna inga elever som tagit bilder. Om man lus läst hela läroplanen så tycker jag inte att det 

har genomsyrats i någon större utsträckning. Just detta med det estetiska att det ska in alla ämne 

 



 

I detta citat framkommer addering; 

Jag får väl ta lite i taget. Jag har fått i alla fall in en del av kursen på mappar. Det känns att det 

senaste åren är det så mycket bedömning Advise, det har känts så mycket mer jobb. Man hinner 

inte. ofta har man bara 5 till 10 minuter mellan lektioner. 90 minuters pass ger eleverna lite lugnt, 

bra med men jag ag har inte riktigt lärt mig att planera lektioner på 60 min. Jag är så inkörd på 40 

minuter 60 minuter. Samma frågor mycket att hålla i ordning på. 

 

7.1.3 Attityder 

Enligt informanten vill eleverna hellre ägna sig åt de traditionella teknikerna och dess redskap än 

digitala medierutvecklats utanför skolan med koppling till populärkultur och i ungdomsgrupper 

(Marner Örtegren 2013).  

Glädjen kreativiteten att få jobba med sina egna tankar och jobba med sig själv nästan lite terapeutiskt det tror 

jag är kärnan att få uttrycka sig själv och: Vad gör jag i bildklassrummet, det är väl egentligen att jag vill att 

dom ska ha det lite lustfullt och roligt och skapa lite med bilder. Jag valde inte bild för konst var mitt största 

intresse utan var nog snarare ett av min favorit ämnen. Jag tycker om att fotografera och skapa men det var 

nog framförallt att jag jobbade med ungdomar och människor, och nosade på fritidspedagog.  

 

Vad som framkommer här är ett motstånd till den nya kursplanens kunskapskrav där 

informantens synpunkter kan kopplas samman med 1960-talet barnpsykologi, där teckningar inte 

längre skulle vara styrda av krav från de vuxna. Hon anser att betygsättning förstör barns 

kreativitet och glädjen, och att det inte vågar ta egna beslut.   

Men jag tycker bild och musik är lite förstört liksom när man ska inlemmas i alla andra ämnens 

kunskapskrav. Nu är det som det är då tycker jag den här nya är bättre. Men jag tycker egentligen 

att speciellt i 7, jag kunde ägna mig åt att göra det trevlig kul, och känna att jag sådde ett frö till att 

de här var kul och det vill jag fortsätta med, och det tror jag var bättre på ett sätt. Andra 

pluggämnen, kanske man behöver det. Men just i bild kanske man inte behöver det, det förstör 

mycket av kreativiteten och glädjen, de vågar inte ta egna beslut. 

7.2 Vilka faktorer skapar förutsättningar att implementera den nya kursplanen i bild med 

fokus på digitala medier  

7.2.1 Utbildning- fortbildning- kontakt med lärarstudenter  

 

Respondenten anser att hon har fått stöd av sina tidigare rektorer då hon fått möjlighet till 

fortbildning inom Ikt. 

 Jag fick enormt stöd av mina rektorer att gå en här fortbildningen. Jag hade en fortbildningsdag 

för andra rektorer. Efter utbildningen ville jag ha en tjänst som IKT pedagog. Jag fick beviljad 



 

utbildning, jag fick max. Förre rektorn var väldigt insatt och han var beredd att köpa in Ipad.  

Rektorn vi nu har är inte intresserad. 

 

Hon upplever IKT utbildningen och även kontakten med bildlärarstudenter inom 

lärarutbildningen såsom positiv 

Man lärde sig mycket av kursledaren när det gällde att redovisa och att det är ett lärotillfälle, 

formativ bedömning att man lär sig vad är bra med det här. På bildlärarutbildningen fanns det 

ingen digital utbildning, tack var lärarstudenter har de fått igång mig.  

 

 Respondenten anser att hon har de kunskaper hon behöver för att kunna hjälpa eleverna att 

använda sig av den digitala tekniken och digitala medier 

”Jag kan fortfarande mer än vad många elever kan, de är ganska kassa på de där, dom kan surfa 

spela, men dom kan inte hantera bilder. Man har en del att lära ut fortfarande och Photoshop kan 

de oftast ingenting om. Online program som pixsler, fick jag lära mej mycket på utbildningen och 

det gav ju verkligen enormt mycket ”Det blev en stor förändring efter jag gått utbildningen och 

det började med att jag hade en student som håll på massa med Photoshop och jag var helt off och 

fattade ingenting. Efter ett tag kommer man in i det. 

 

Då det gäller hur kursplanen har integrerats i bildundervisningen påtalar hon att det har vuxit 

fram och att det har blivit som en explosion. 

 Det har vuxit fram (…) det har blivit såsom en explosion 

 I detta citat framgår det att digitala medier har en statushöjande effekt på ämnet 

Det har varit ett lyft(…) animerad film killarna tycker om animation och Movie Maker. 



 

8. Diskussion 

I denna undersökning vill jag undersöka faktorer som skapar villkor och förutsättningar för 

bildläraren att bedriva bildundervisning utifrån kursplanen i bild med fokus på digitala medier. 

Trots att staten via de konstitutionella ramarna tydligt formulerat i kursplanen (Lgr11) att digitala 

medier skall ha en mer framskjuten roll i bildunderviningen pekar denna undersökning på 

svårigheter att realisera detta. 

8.1  Vilka faktorer begränsar bildlärarens möjligheter att implementera den nya 

kursplanen i bild med fokus på digitala medier 

Det som framgår av resultatet är att ramfaktorer såsom bristande resurser gällande tid, 

datorutrustning, ledningsstöd, samt bristande intresse från elever och kollegor begränsar lärarens 

möjligheter att arbeta utifrån den nya kursplanen i bild. När det är kris då sparar de in på media 

vilket i sin tur drabbar bildläraren. Rektorer och skolledare bestämmer tilldelningen av 

ekonomiska resurser. Kommunen gör prioriteringar gällande utbetalning av skolpeng där 

resursstarka tilldelas mindre skolpeng och där resurssvaga skolor får mer pengar. Dessa faktorer 

ligger utanför informantens kontroll som i sin tur begränsar undervisningssituationen (Lundgren, 

1994, s.23-36). Denna skola har brist på pengar och därför sparas det in på media enligt 

informanten. Detta kan tyda på att denna skola antingen är en resursstark skola eller att den av 

någon annan andledning inte får pengarna att räcka till. Attityden till digitala medier hos 

nuvarande rektor visar på motstånd och resursbrist. Tidigare medialärartjänsten drogs in på skolan 

som ett resultat av besparingskrav då skolan behövde minska sina utgifter.  

Enligt Linström och Pennlert (2009, s.43) är mötet mellan elever och lärare påverkad av olika 

ramfaktorer, såsom undervisningstillfällen och gruppstorlek, tid samt styrdokument, kursplan och 

lokal. Det framgår i undersökningen att det finns problem med utrustning, distraktion genom 

datorer som brummar, brist för tid gällande att planera undervisningen. Detta kan kopplas till 

faktorer såsom skollagen som inryms i det konstitutionella, organisatoriska, fysiska och 

ekonomiska resurserna(Lundgren, s.233-235).  Brist på tid irriterar informanten eftersom 

ytterligare moment läggs till och denna addering skapar stoffträngsel. Informanten ser sig som 

förfördelad då andra lärare får extra tid för att rätta prov.  Informanten får däremot ingen extra 

tid för att implementera den nya kursplanen, vilket hon anser att hon behöver.  

Enligt informanten vill eleverna hellre ägna sig åt de traditionella teknikerna och dess redskap än 

åt digitala medier. Informanten anpassar sig efter deras önskemål eftersom hennes syn på 

bildämnet är att det skall vara lustfyllt och roligt att skapa bilder och att få jobba med sina egna 



 

tankar. Denna uppfattning anser jag höra hemma mer i de tidigare kursplanerna som lyfter fram 

det fria skapandet. Barns teckningar skulle inte vara styrda av krav från de vuxna och där sågs 

barns bilder såsom ett viktigt instrument i att förstå barnets syn på sin omvärld. Barnen skulle 

fritt välja vad som passade för stunden (Wetterholm, 2001).  

Motståndet hos eleverna kan tolkas utifrån att IKT och digitala medier har andra värden och 

förväntningar vilket resulterar och orsakar spänning. Digitala medier har främst utvecklats 

utanför skolan med koppling till populärkultur och i ungdomsgrupper (Marner & Örtegren 2013).  

8.2  Vilka faktorer skapar förutsättningar att implementera den nya kursplanen i bild med 

fokus på digitala medier  

Respondenten anser att hon har fått stöd av sina tidigare rektorer eftersom hon fått möjlighet att 

fortbilda sig inom IKT. Tidigare rektorers positiva attityd och inställning till digitala medier där 

de beviljade fortbildning gav denna informant förutsättningar att implementera digitala medier i 

undervisningen. Enligt Lindensjö och Lundgren syftar skolsystemet till att skapa förutsättningar 

för undervisning och undervisnings processer i det pedagogiska rummet (Lindensjö & Lundgren, 

2000, s.171 ). Det kan även bero på att skolan hade bättre ekonomi vid den tidpunkten, vilket kan 

härledas till att resurssvagare elever gick på skolan och som i sin tur gav högre skolpeng (Jarl, 

Kjellner & Qunnerstedt, 2007, s.41).  

Informanten anser att fortbildningen inom IKT vid Uppsala Universitet bidrog till att skapa 

förutsättningar att implementera den nya kursplanen i bild där hon lärde sig mycket av 

kursledaren. Tack vare olika lärarstudenter som gjort sin praktik hos henne har hon kommit igång 

med implementeringen av digitala medier i bildunderviningen. Av resultatet framgår att hon är 

positiv till att arbeta utifrån den nya kursplanen och att hon använder sig av digitala medier 

dagligen, dvs. kamera, Photoshop och där eleverna letar efter bilder via internet. Detta visar på att 

informanten inte tar avstånd från digitala medier i bildundervisningen. Bildämnet har fått en 

högre status hos eleverna enligt informanten, vilket visar på en positiv inställningen till digitala 

medier hos eleverna, speciellt bland killarna eftersom de har fått möjlighet att arbeta med film.  



 

9. Slutsats    

Enligt Marner och Örtegren har implementeringen av digitala medier skett långsamt, vilket även 

framkommer i denna underökning. Bildläraren säger att arbetet utifrån den nya kursplanen både 

har vuxit fram och att det har blivit som en explosion. Detta talar emot varandra vilket således 

kan tyda på en ambivalens hos denna informant. Marner & Örtegren(2013) omnämner i sin 

studie två paradigm och ämnes konceptioner som strider om tolkningsföreträde. Detta kan jag 

även se spår av i denna undersökning. Enligt denna informant ser hon fördelar med den digitala 

tekniken då den har en statushöjande effekt på ämnet, samtidigt anser hon att det finns ett 

motstånd hos sina elever gällande den digitala tekniken då de hellre vill arbete med den traditionella 

tekniken. Informanten visar en svaghet för elevernas önskemål och anpassar sig således efter dem. 

Denna ambivalens anser jag bero på att informantens syn på bildämnet fortfarande är präglad av 

de tidigare kursplaner som lyfter fram det fria skapandet (Wetterholm, 2001). Denna underökning 

visar inte på ett avståndstagande hos bildläraren gentemot digitala medier dock finns ett motstånd 

då digitala medier skapar stoffrängsel, detta på grund av att digitala medier adderas. Informanten 

lyfter fram de sociala fördelarna med bildämnet vilket jag tolkar såsom att digitala medier inte har 

den framskjutna roll såsom det presenteras i den  reviderade kursplanen(Lgr11). Enligt prefekten 

Lindqvist vid Uppsala universitet bär lärarutbildningen en del av ansvaret för det som sker i det 

allmänna skolväsendet (Karlsson & Lövgren, 2001, s.7). Varje lärare som vi utbildar för förskola, 

grundskola och gymnasium skall inte bara klara sin uppgift som lärare i dagens skola, utan bör vara beredd att 

föra den pedagogiska utvecklingen vidare. I denna undersökning framkom det att lärarstudenter var 

med och bidrog till att föra den pedagogiska utvecklingen vidare även hos denna bildlärare. 

Attityd kan ses såsom en mänsklig resurs som alla bildlärare använder sig av i undervisningen och i 

verksamheten. Att ta sig förbi motstånd och addering handlar kanske om att bildlären måste få en 

förändrad attityd och fokusera på det ämnesspecifika som lyfts fram i kursplanen och ta bort det 

ämnesneutrala kulturinnehållet. Då kan den nya kursplanen som egentligen är en reviderad 

kursplan fungera som en hjälp och inte stjälp och skapa utrymme för digitala medier i 

bildunderviningen. Digitala medier är inget nytt utan har funnits med i de tidigare kursplanerna 

också. 
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Muntliga källor 

Intervju med en bildlärare vars identitet hålls anonyma av etiska skäl.  
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