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Sammanfattning 
 

Föreliggande undersökning fokuserar på bildlärare och deras uppfattningar och erfarenheter av 

elevkommunikation utifrån digitala och traditionella verktyg i bildarbeten. Undersökningens 

metod har varit samtalsintervju där det empiriska materialet är insamlat från tre bildlärare. Under 

bearbetning och analys har jag inspirerats av fenomenografin som ett analytiskt verktyg. Det 

framkommer av resultatet att elevkommunikationen utgör en viktig del både för process och 

produktion inom bildämnet, både för bilders kvalitet och gruppens positiva energi och 

sammanhållning. Resultatet visar även att när elever under bildarbeten använder traditionella 

verktyg, ger det en synligare process. Då det ger en dold process när elever använder digitala 

verktyg. Produkten som elever gör i bildarbeten uppfattas av lärarna vara djup när traditionella 

verktyg används och ytlig då elever använder digitala verktyg. Dessa resultat innebär att det ställer 

högre krav på bildlärarens yrkesroll inför kursplanens ökade fokus på användning av digitala 

verktyg och ett kommunikativt fokus i bildämnet.  
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1. Inledning  

Läraryrket är i ständig förändring och detta utifrån olika faktorer såsom samhällets utveckling och 

mer specifikt i läroplaner som utmejslas för att passa framtidens krav på arbetskraft. Frågor om 

undervisningens innehåll, metoder och ändamål har debatterats och synen på dessa frågor har 

kommit att förändrats, något som har kommit till uttryck dels i olika läroplaner, dels i ämnenas 

kursplaner, under åren. Detta innebär att såväl lärarrollen som elevrollen har påverkats och därför 

även lärosituationen. I de förändringar som skett i skolan sedan ett par decennier tillbaka, har en 

del av utvecklingen varit den digitala tekniken och hur denna kan och bör användas i 

undervisningen. Ett ämne som den digitala tekniken påverkar på ett mycket påtagligt sätt, är 

bildämnet, något som då innebär att såväl lärarrollen som elevrollen kommer att påverkas på 

olika sätt i de fall då läraren väljer att använda digital teknik i undervisningen. Utifrån egna 

observationer under VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och en examensuppsats som handlade 

om hur lärare tolkar den nya läroplanen Lgr11, har jag insett att bildämnet är under 

omstrukturering. Jag har även under lärarutbildningen gjort en studie där syftet var att titta på 

elevers interaktivitet med andra elever under ett bildarbete där fokus låg på hur olika verktyg 

genererar och utvecklar olika färdigheter och förändrar därmed även lärosituationen. Detta kan 

tyckas uppenbart. Det var dock en ögonöppnare på grund av de stora skillnader grupperna visade 

på utifrån de olika verktygens möjligheter. Utifrån dessa undersökningar och de senaste 

läroplanernas fokus på bildämnets kommunikativa utveckling tillsammans med den digitala 

teknikens intåg, har ett genuint intresse vuxit fram. Därför syftar denna uppsats till att försöka 

förstå elevkommunikationens betydelse i bildämnet med fokus på digital vs traditionell 

verktygsanvändning i bildundervisningen. Varför jag gör en sådan snäv och möjligen lite fantasi 

lös uppdelning mellan det traditionella och digitala verktygen är dock för att förtydliga de två och 

göra det möjligt för en analys av dessa i denna undersökning. Det är i skolan och i klassrummet 

där kommunikationen, dialogen och mycket av det nödvändiga lärandet utspelar sig. Tillsammans 

med lärare, elever och elever sinns i mellan används olika verktyg. Det är utifrån dessa initiala 

tankar denna studie utgår ifrån. Studien kan även läsas i en nättidning under adressen: 

http://issuu.com/mariahazelius/docs/kommunikation_10_aug/1 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras den heliga bilden som lyfter fram olika aspekter på implementeringen av 

digitala tekniken i bildämnet. Under rubriken skolan och samhället beskrivs kortfattat skolans 

traditionella kommunikationsmönster utifrån Roger Säljö och Lgr11’s kursplan i bild och dess 

nya fokus och två beståndsdelar. Denna studie fokuserar på bildlärarens uppfattningar och 

erfarenheter av elevkommunikation utifrån digitala och traditionella verktyg i bildarbeten, det är 

därför av vikt att förstå vad lärarrollen är sammansatt av, vilket diskuteras under rubriken 

yrkesrollen. Begreppet elevkommunikation behöva förtydligas för att underlätta för läsaren, görs 

under nästa kapitel elevkommunikation. Slutligen presenterar jag en sammanställning av mina tankar 

utifrån bakgrunden under hand i handske.  

Den heliga bilden 

 

Vid svenska universitet har det sedan åren funnits ett ämnesdidaktiskt råd vilket har i syfte att 

främja forskning inom didaktik, skolämnen och universitetsämnen. Detta för att få tillstånd 

spännande möten och utväxlingar av erfarenheter från skilda ämnestraditioner.1 Utifrån detta 

forum har Marner och Örtegren pekat på intressanta aspekter av implementeringen av digitala 

medier i bildämnet.2 Författarna använder begreppet paradigm och menar med det, det heliga i 

ämnet, det vill säga det som inte kan tas bort, ämnets kärna. Ämnesparadigmet uttrycks i 

kursplaner och i lärares undervisningspraktiker, och förändringar är oftast långsamma och svåra 

att genomföra. När den digitala tekniken i form av digitala medier blir en del av bildämnet (via 

kursplaner) och då ska implementeras konkret i bildundervisning, så möter den kursplanens mål, 

innehåll och lärare som arbetat kortare eller längre tid, inom ett ämnesparadigm där digitala 

medier inte varit en del av ämnets heliga kärna. Författarna formulerar fyra typer av hur detta 

möte kan te sig när digitala medier implementeras i bildundervisningen: motstånd, addering, 

inbäddning samt digitala mediers dominans. Motstånd visar på lärares ovilja till mediet och/eller 

okunnighet, men även elevers ovilja att se digitala mediers relevans för bildämnet. I motstånd ses 

även resurser och ramfaktorer utgöra en viktig del. 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 (jfr Petterson och Åsén).3 Stoffträngsel betyder att ämnet får mera stoff att 

                                                
1Marner, Örtegren, Skolämnes paradigm och undervisningskultur i skärmkulturen - bild, musik och svenska. 2013, s. 4. 
2 Marner, Örtegren, Skolämnes paradigm och undervisningskultur i skärmkulturen - bild, musik och svenska. 2013, s. 4. 
3 Pettersson, Sten; Åsén, Gunnar, Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm, HLS förlag, 1989, i Marner, Örtegren, 2013, 
s. 40 
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tillhandahålla.4 Inbäddning betyder när digitala medier ses som en naturlig del i ämnet. Digitala 

mediers dominans är när bildämnet har förändrats och dess kärna eller paradigm har blivit till ett 

nytt ämne. Författarna jämför med fotografiets intåg i konstvärlden under 18- och 1900-talen. 

Fotografiet sågs med stor skepticism av konstnärer, för det som uppfattades som en ”själlös 

kopiering”. Detta kan ses som en likartad diskussion angående dagens digitala verktyg inom 

bildämnet i motstånd. Fotografiets intåg visar på de spänningar som kan uppstå när äldre 

bildteknologi möter ny. Enligt Marner och Örtegren sker implementeringen av digitala medier i 

bildämnet långsamt. Under 60-talet ansågs det för-digitala paradigmskiftet ha skett med ett 

breddat bildbegrepp som ersatte det snäva konstbegreppet. Därför ansågs ämnet vara väl 

förberett för de digitala medierna, såsom arbetet med videokameror, datorer och annan typ av 

bildframställning 

  Inom skolan används begreppet IKT, det vill säga informations- och kommunikationsteknik. 

Detta begrepp är för att betona den kommunikativa aspekten av IT, i undervisningssyfte.5 

Fortsättningsvis kommer jag enbart använda begreppet IKT.   

  Sutherland et al fokuserar på IKT inom skolan och huruvida detta kan förbättra undervisning 

och lärande. Forskningsfokus ligger framförallt på huruvida lärandet kan utvecklas i situationer 

där elever har svårt att lära. Sutherland et al´s teoretiska utgångspunkt är förankrad i 

sociokulturell tradition utifrån Vygotsky (1978), vilket innebär att människors aktiviteter och 

lärprocesser medieras via artefakter.6 Elevers intressen och kulturer utanför skolans väggar uppfattas 

därmed ha betydelse för det som sker i undervisningen och att IKT ofta handlar om utanför-

skolan-aktiviteter (outside-school-activites). Vad som framförallt är av intresse i relation till 

föreliggande studie, är hur integrering av IKT förändrar ämnesinnehållet och undervisnings- och 

lärandepraktiker? Det innebär inte bara ett sätt att använda ett verktyg utan det handlar om hur 

det omformar eller transformerar ämnet som sådant och därmed samtidigt utmanar såväl lärarroll 

som elevroll. Att införa IKT i undervisningen är med andra ord inte helt oproblematiskt och att 

det gäller för lärare och skolledning att förstå detta. Denna artikel är relevant för de aspekter av 

bildämnet som är under förändring och där vissa transformeringar i delar av ämnets innehåll och 

kärna.  

Skolan och samhället  

Kursplanen anger vilket innehåll som ska behandlas i undervisningen, men det är upp till lärarna 

att fördela detta. Det är upp till läraren att göra sina didaktiska val av lektioner och vad de ska 
                                                
4 Pettersson, Sten; Åsén, Gunnar, Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm, HLS förlag, 1989, i Marner, Örtegren, 2013, 
s. 40  
5 Ek-Karlsson, Marianne, Digitala medier i bildundervisningen, C-uppsatts Uppsala Universitet, 2014. s. 6. 
6 (egen översättning av Maria Hazelius, Sutherland et al, 2004, s. 414 
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innehålla för aktiviteter och vilka verktyg som ska användas. Bildämnet har alltid legat långt fram 

när det gäller att använda nya bildmedier i undervisningen, där kommunikation och media är de 

delar av utbildningen som gör anspråk på nytänkande av lärare.7 Lärarutbildningen får därför hela 

tiden ifrågasätta sina vanor och ständigt pröva och utvärdera nya metoder i syftet att uppnå ett 

framgångsrikt lärande för framtiden.8 Det är dock inte lätt att förändra den hundraåriga skolan i 

en handvändning. Roger Säljö menar att skolans traditionella kommunikationsmönster omskapas 

i en värld där informationsteknologin och mediaverklighet så radikalt förändrat vår tillgång till 

information. Han menar även att dessa sammankopplade artefakter som samverkar i sociotekniska system 

är en viktig del av vår vardag och av vår gemensamma kultur.9  

I den nya kursplanen Lgr11 har den kommunikativa aspekten och den digitala tagit en större plats 

än tidigare kursplaner i bild.10 Det vill säga en förskjutning i ämnesfokus för bildundervisningen, 

det har gått från produktion till kommunikation. Det menar även Staffan Lövgren som varit med 

och tagit fram den nya kursplanen i bild Lgr11. Lövgren lyfter fram den kommunikativa 

dimensionen i bildämnet 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.11 Det framkommer även i skolverkets kommentarmaterial (2011) där 

kursplanerna vill integrera två beståndsdelar: att skapa/framställa och att analysera/tolka.12 

 

Yrkesrollen 

 

Yrkesrollen, menar Finn Calander som är universitetslektor på Uppsala Universitet, innehåll 

bestäms utifrån yrkesföreskrifter såsom lagstiftning, den enskilda utövarens uppfattningar av 

yrket och i mötet med andra människor.13 Dessa olika aspekter kan vara bra att dela upp, för att 

oklarheter och förvirring inte ska uppstå, självfallet är dessa oskiljaktiga i verkliga livet men för 

analytiska skäl hålls dessa aspekter isär. Calander menar följaktningsvis att yrkesrollen kan delas 

upp utifrån tre aspekter/förväntningar:  14  

- Aktörersförväntningar såsom rektorer, elever, föräldrar och andra kollegor (som inte är bildlärare) 

förväntar sig av bildläraren, vilket i sin tur formar yrkesrollen. 
                                                
7 Lindquist prefekt vid Uppsala Universitet uttalar sig i förorden av Bilder i skolan. Karlsson, Sten-Gösta; Lövgren, Staffan. 2001. s. 7  
8 Karlsson, Sten-Gösta; Lövgren, Staffan. Bilder i skolan. 2001. s. 9 
9Roger, Säljö, 2000. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. s. 39 
10 Ek- Karlsson, Hazelius, Att tolka kursplanen i bild, en studie av bildlärares uppfattningar av Lgr11, 2013 
11 Lärarnas nyheter, 2011. (2013-12-16) 
12Skolverket(2011). Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Stockholm: Skolverket  
13 Calander, Finn  Universitetslektor vid Uppsala Universitet, lärarutbildningen. (1999): Från fritidens pedagog till hjälplärare – fritidspedagogers och lärares 
yrkesrelation i integrerade arbetslag. Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala Studies in Education 80 
14 Muntlig information, Calander, Fin, 2014-04-28,Teoretiskt perspektiv utvecklat kring yrkes rollen,  



Rapportnummer: 2014vt01234 

 8 

-Positionsförväntningar såsom läroplaner och lagstiftning som riksdag, regering och skolverket menar 

att lärare ska utöva och genomföra i bildundervisningen.  

-Professionensförväntningar såsom bildlärarens egen upplevelse av sin identitet som yrkesutövare. Det 

vill säga vad bildläraren anser är inbyggda i bildämnet för traditioner och normer.15 Dessa tre 

förväntningar formar således yrkesrollen.  

 

Elevkommunikation 

Elevkommunikation är ett nyckelord i min studie och därför är det av vikt att jag förklarar dess 

betydelse. Det går inte att lära ut och lära in utan utbyte av information. Självfallet kan detta göras 

på en mängd olika sätt. I matematiken är det av betydelse hur elever kommunicerar matematiska 

termer, men också hur begrepp används och diskuteras mellan elever för förståelsen. Det är 

något som förändrats det senaste decenniet inom internationellt matematiskdidaktiskt arbete är 

att elevers kommunikation har uppmärksammats.16 Skott (2010) menar att kommunikation är ett 

sätt att lära sig ett ämnesinnehåll eftersom man kommer at förstå matematiska begrepp och 

metoder genom att lyssna och förklara. Han menar även att matematik är kommunikation i sig 

själv.17 Matematik och bild har många likheter, därför anser jag att matematikdidaktiska 

diskussioner även kan appliceras på bildundervisningen.  

  Det jag kallar för elevkommunikation i denna undersökning är således när elever i bildrummet 

kommunicerar med varandra under och efter bildarbeten. Roger Säljö menar att generellt bygger 

lärande på kommunikation och samspel mellan människor samt mellan människors olika 

symboliska och fysiska redskap i verksamheten.18  
 

Handen i handsken  

Utifrån denna bakgrund kan vi se förskjutningen i bildämnets kärna, från produktion till ett mera 

kommunikativt ämne, där processen är av lika stor vikt som den slutliga produkten. Det vill säga 

från att i bildämnet enbart göra bilder till att kommunicera om och med bilder. I denna 

förändring, passar digitala medier som handen i handsken, kan man tycka och den ska 

implementeras anser politiker, skolledning med flera. Implementering möter således bildlärare 

som arbetar i ett eller flera bildämnesparadigm. Det betyder även att dessa paradigm ålägger 

                                                
15 Calander, Finn (1999): Från fritidens pedagog till hjälplärare – fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade arbetslag. Acta Universitatis    
Upsaliensis/Uppsala Studies in Education 80 
16 Popov, Oleg & Ödmark, Krister Kommunikationsförmåga i matematiklärande. Skolverket.se. s.1-2  
17 Skott m.fl. (2010): Matematik för lärandes. Delta, Didaktik. s. 215. 
18 Roger, Säljö, 2000. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
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olikartade lärar- och elevroller som kommer att påverkas på olika sätt om digitala medier införs i 

undervisningen. Som tidigare nämnts har jag undersökt hur elevrollen påverkades i arbetet med 

en gruppuppgift utifrån digitala vs traditionella verktyg. Denna gång ligger mitt fokus på 

bildlärares uppfattar och erfarenheter när de låter elever arbeta digitalt och traditionellt.  
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3 Teoretiskt perspektiv 

Utifrån min frågeställning som fokuserar på bildlärares uppfattningar och erfarenheter har 

fenomenografin som analytiskt verktyget givit mig möjligheter att förtydliga mitt resultat.19 I detta 

kapitel vill jag således beskriva vad fenomenografin är och förklara hur jag använt mig av den. 

 

 

Fenomenografin, ett analysverktyg  

Jag har under bearbetningen inspirerats av fenomenografin utifrån Michael Uljens (1989) som ett 

analytiskt verktyg. Det har inte varit mitt syfte att utföra en fenomenografisk studie, jag har haft 

det som verktyg för att få ett så professionellt resultat som möjligt utifrån lärares erfarenheter och 

uppfattningar. Det vill säga att försöka frigöra mig från min egen förståelse och titta på 

uppfattningar utifrån bildlärarens medvetande om fenomenet.20 Det talas inom fenomenografin 

om första och andra ordningens perspektiv. Den första ordningens perspektiv innebär att 

forskaren gör uttalanden om omvärlden; forskningen riktar sig då direkt mot verkligheten, medan 

den andra ordningens perspektiv innebär att forskaren studerar hur andra människor uppfattar 

omvärlden, och här riktar sig forskningen indirekt mot verkligheten. Det är den andra ordningens 

perspektiv som fenomenografin intresserar sig för och det är den jag kommer att använda mig 

av.21 Det jag analyserat i denna studie är således bildlärares uppfattningar och erfarenheter om 

elevers kommunikation och elevkommunikation och detta med inriktning på bildarbeten under 

användning av olika verktyg. Centrala begrepp inom fenomenografin är just uppfattningar som 

uttrycker det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller det för givet tagna i vår 

omvärld.22 Fenomenografin är en kvalitativ empirisk forskningsansats som utvecklades av 

Ference Marton med flera vid Göteborgs Universitet på 70-talet. Dess huvudteori behandlar 

människors skilda uppfattningar om företeelser och fenomen runt omkring oss och detta främst 

inom pedagogiska studier.23 I det insamlade datamaterial har jag försökt att identifiera 

beskrivningskategorier, vilket är att jämföra datamaterialet för att se likheter och skillnader i 

utsagorna. Dessa beskrivningskategorier är sedan sammanställda i ett utfallsrum, vilket är en del 

                                                
19 Uljens, Michael, Fenomenografi – forskning om uppfattningar . 1989, s.10 
20 Kroksmark, Tomas. Fenomenografisk didaktik, en didaktisk möjlighet. Didaktisk Tidskrift Vol. 17, No, 2-3, 2007. Jönköpings University press.s. 27 
21 Ibid. s.13 
22 Ibid.s.19 
23 Uljens, Michael, Fenomenografi – forskning om uppfattningar . Lund, Studentlitteratur, 1989. s. 10–11. 
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av kapitlet diskussion i denna studie.24  Figur 1 här nedan är en analysmodell illustrerad för att 

synliggöra mitt tillvägagångsätt under bearbetningen av det empiriska materialet till diskussion.  

 

 
 

 

Figur 1 Beskrivning av fenomenografin som analytiskt verktyg.  

                                                
24 Kroksmark, Tomas. Fenomenografisk didaktik, en didaktisk möjlighet. Didaktisk Tidskrift Vol. 17, No, 2-3, 2007. Jönköpings University press. s. 35. 
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4 Syfte och frågeställning  

Föreliggande studie syftar för det första till att undersöka bildlärares erfarenheter av hur elever 

kommunicerar i arbetet med bildarbeten, när de använder traditionella respektive digitala verktyg. 

För det andra syftar studien till att mot bakgrund av bildlärarnas erfarenheter, konstruera några 

grundläggande uppfattningar om elevkommunikationen i digitala respektive traditionella 

bildundervisningssammanhang. Syftet konkretiserar jag i dessa frågeställningar: 

 

o Vilka erfarenheter har bildlärarna om elevers kommunikation när de arbetar digitalt respektive 

traditionellt enligt Lgr 11? 

o Vilka uppfattningar om elevkommunikationen kan konstrueras på basis av bildlärarnas 

erfarenheter i digitala respektive traditionella bildundervisningssammanhang?  
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5 Metod  

Under detta avsnitt kommer jag att presentera den metod jag använt mig av för denna studie. Jag 

kommer även ta upp etiska aspekter av intervjuer, urval av respondenter och reflektera om 

metoden var relevant för denna studie. 

Metod för intervju  

Undersökningen utgår från professionsbärarna vilket innebär bildlärares uppfattningar och 

erfarenheter. Metoden jag har valt är samtalsintervju, vilket betyder att det gäller 

samtalsintrevjuundersökning av respondentkaraktär.25 Esaiasson med flera menar att den passar 

som bäst när forskaren vill att resultatet skall säga något om den mening människor ger till olika 

fenomen.26 Mina förberedelser, i enlighet med Esaiasson, inför samtalsintervjuerna innebär att jag 

skrivit ner förförståelse i det aktuella ämnet. Detta har i sin tur varit till stöd för att genomföra 

den intervjuguide som är av vikt att använda för att inte glömma viktiga frågeställningar. 

Intervjuguiden är också till hjälp under intervjun för att inte tänka på något annat än 

respondentens svar, varefter jag som intervjuare kan ställa följdfrågor och klargöra missförstånd 

under intervjun. 27Det är även viktigt att tänka på var intervjuerna äger rum. Enligt Esaiasson kan 

en bred intervjuguide med korta öppna frågor, inbjuda till långa svar.28 

 

Urval inför intervju  

För att få ett intressant urval för denna begränsade undersökning har jag genomfört 

samtalsintervjuer i tre olika skolor och i två olika kommuner. Jag har intervjuat två lärare med 

inriktning mot grundskolans högre åldrar och en folkhögskollärare på förberedande konstskola 

som har varierande åldrar. Ett aktivt urval var lärarnas kunskaper i digital kompetens, vilket var 

goda. Folkhögskolläraren anser jag var av intresse på grund av skolans fria skolgång. Däremot 

följer folkhögskolan inte läroplanen. Jag anser dock att detta inte är en utgångspunkt i mitt syfte 

med denna studie, därför behöver det inte förändra mitt resultat markant. Alla skolorna har 

relativt goda möjligheter till datorer, kameror och en skola har en-till-en projekt sedan ett år 

                                                
25 Esaiasson, Peter m.fl. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad . Stockholm, Norstedts 
juridik, 2007. s. 259 
26Ibid. s. 252.   
27 Ibid.s.265. 
28 Ibid.s.298. 
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tillbaka och en annan ska inför en-till-en inom snar framtid. En-till-en är ett begrepp som 

används inom skolan där det finns skolan har en dator till varje lärare och elev.  

Bildlärarna har jag varit i kontakt med under min lärarutbildning, vilket har sträckt sig under fyra 

år. Jag anser att jag fått ett brett och intressant urval av bildlärare. Lärarna kontaktades via mail, 

sms och per telefon.  

 Etiska aspekter  

Samtalsintervju som metod betyder att forskningsetik är av betydelse. Således har studien utgått 

ifrån vetenskapsrådets (2002) riktlinjer och det fyra grundläggande individskyddskrav som bör 

följas vid forskning. Det är viktigt att ge information om uppgiftslämnare, 

undersökningsdeltagare och undersökningens syfte. Deltagarna informerades innan påbörjad 

inspelning om möjligheter att dra sig ur och om studiens syfte. Under inspelningen bekräftade 

således respondenten på denna information, vilket i sin tur gav en garanti för fortsatt arbete med 

materialet, utifrån de etiska aspekterna.  Under inspelningen har de även underrättats om att inga 

uppgifter lämnas till utomstående för möjlig identifiering, vilket ger en garanti för både 

intervjuaren och den intervjuade. Lagring av informationen uppfylls utifrån Vetenskapsrådets 

bestämmelser och krav.29 Under intervjun kan frågor annulleras om de tillfrågade således vill. 

Under efterarbetet kommer läraren ta del av resultatet genom att jag skickar detta till respektive 

person, vilket är kutym inom forskningsetiken.30 

  

 

 

Reflektion över metod och analys  

Metoden jag använt har fungerat bra. Intervjuerna blev något långa för undersökningens 

omfattning, ca 30 minuter. Under intervjuerna var bildläraren och jag de enda i rummet. 

Intervjuerna spelades in på min egen mobiltelefon och har sedan överförts på min dator för 

analysering och raderats från min mobiltelefon efter detta. Jag kommer även efter att 

undersökningen har blivit validerad av examinator, radera alla intervjuer. Alla intervjuer har 

transkriberats ordagrant med vissa förändringar i talspråk till skriftspråk. Transkriberingsarbetet 

blev omfattande på grund av intervjuernas längd och ovidkommande information. Dock har 

detta genererat mycket intressant material inför slutresultat. Under bearbetning och analys har jag 

                                                
29  Vetenskapsrådet, 2002, s. 9, 12 
30 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 1990.  
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försökt att behålla professionell distans utifrån de olika utsagorna. Min förhoppning är att 

eftersom jag kände lärarna kunde de vara avslappnade och svara trovärdigt, vilket är av vikt anser 

Esaiasson. 31 Med fenomenografin som verktyg anser jag att det givit mig en möjlighet att försöka 

frigöra mig från min egen förförståelse och titta på uppfattningar utifrån bildlärarens medvetande 

om fenomenet. Jag har jämfört och relaterat uppfattningarna från de tre respondenterna i olika 

beskrivningskategorier. Utifrån dessa har jag utformat ett utfallsrum som är en del av 

undersökningens resultat diskussionen och det sista steget i analysen.  Uljens menar dock att 

forskaren är ett subjekt med en personlig uppfattning, vilket således kan göra att vissa 

uppfattningar frångås på grund av att de upplevs självklara. Det kan jag inte göra något åt 

eftersom jag som forskare har en förförståelse i ämnet. Detta är dock en viktig aspekt att lyfta 

fram för forskningsresultatets begränsning. 32 

 

  

                                                
31 Esaiasson, Peter m.fl. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad . Stockholm, Norstedts 
juridik, 2007. s. 258. 
32 Uljens, Michael, Fenomenografi – forskning om uppfattningar . Lund, Studentlitteratur, 1989, s.18 
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6 Resultat  

I följande kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet från tre bildlärare och deras 

uppfattningar och erfarenheter som ligger till grund för denna undersökning. Det vill säga utvalda 

delar av respondenternas utsagor som är relevanta för frågeställningarna. Detta innebär att jag har 

delat upp resultatet i de två frågeställningar jag utgått ifrån för att svara på mitt syfte. Sedan 

presentera jag utfallsrummet tillsammans med resultatdiskussionen i nästa kapitel.  

 

o Vilka erfarenheter har bildlärarna om elevers kommunikation när de arbetar digitalt resp 

traditionellt enligt Lgr 11? 

Det framkommer från två respondenter att datorns placering gör det svårare för elevers 

kommunikation. Såsom i detta uttalande nedan där respondenten uppfattar att elever sitter 

ensamma, och inte behöver ta kontakt med andra elever:  

det är inte så många som går förbi och de behöver inte låna sudd och penna, de behöver inte låna färgpennor 

av varandra, de behöver inte fråga hur man blandar grönt, de behöver bara ha hjälp av mig egentligen, så de 

sitter där. 

Denna utsaga kan även uppfattas på det viset att datorn har en sådan komplett verktygslåda (olika 

verktyg på samma ställe), vilket gör att eleven sitter ensam och inte har behov av att interagera 

eller kommunicera med andra elever. En annan respondent uttalar sig på detta sätt utifrån 

datorernas placering i en datasal: 

Datasalen är ju så tråkig, de är gjorda för att sitta en och en, i alla fall våra.  

Två av respondenterna har erfarenhet av användning av digitala verktyg i uppgifter såsom film 

och fotografi där feedbacken inte varit densamma som när traditionella verktyg har använts, 

förklarar en av respondenterna på detta viset:  

  

De ger inte förslag och feedback på samma sätt när de arbetar med foto och film (digitala verktyg), som de gör när 

de arbetar med färg, lera och sånt (traditionella verktyg).  

 

Andra uttalanden där elevers kommunikation diskuteras och huruvida det kan vara svårt att ha en 

kritisk uppfattning om den digitala ytan i bildarbeten. Två av respondenterna uttrycker sig på 

liknande sätt, här är ett utvalt citat från en respondent: 
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Det blir lite snyggt och flashigt när dom gör saker med datorn, mobilen och kameran, det blir rätt med en 

gång, än vad dom gör när det är någon som ritar, det är ju skrämmande, det behöver verkligen inte vara så bra 

bara för det är ett foto/…/de blir nöjdare snabbare  

Eller detta citat från en annan respondent:  

bara ett sträck på ett papper är effektfullt, på en skärm. 

Två av respondenterna poängterar att kursplanen i bild Lgr11 har ett större fokus på 

arbetsprocess och reflektion, vilket gör att elevers kommunikation ofta står i fokus. Detta gör att 

de har genomfört förändringar för att kunna sätta rättvisa betyg, menar respondenterna.  Det är 

för att kunna synliggöra kunskapskraven och betygskriterierna. Ett exempel på detta är följande 

utlåtande:  

…för att kunna göra rättvisa bedömningar på det området krävdes det nya arbetsmetoder och moment. Vi 

använder kamratbedömning där eleverna har chans att fortsätta jobba med sina arbeten efter redovisningarna 

och feedbacken innan de får sina omdömen/…/Det är så himla bra att ha en lektion till då, dom kan jobba 

vidare med det, för att dom kan förankra den feedbacken som dom har fått, det är jätteviktigt för förståelsen.  

Detta utlåtande är av vikt för att synliggöra lärarens erfarenheter av elevkommunikation utifrån 

den nya läroplanen och detta tillsammans med samhällsförändringar och betydelsen av digitala 

verktyg i skolan. En av respondenterna uttrycker denna förändring och behovet av bildämnet 

mycket tydligt på detta viset:  

 Det är mera krav på oss som bildtolkare, bildskapare och mottagare/…/det används och sprids bilder 

mycket mer och av andra avsändare än i de traditionella medierna, vilket i förlängningen ställer större krav på 

oss som mottagare/…/skärmar, displayer, symboler, tecken finns överallt, det gör att vi måste förstå dessa 

för att fungera i samhället.  

Även detta uttalande visar på lärarnas grundläggande och djupa förståelse för förändringar av 

ämnets kärna, utifrån samhället. Detta utlåtande svarar inte på min frågeställning om 

elevkommunikation, det är dock ett uttalande som visar på vad för krav som ställs på elever i 

bildämnet. Uttalanden från respondenterna visar även på problem med digitala verktyg, från 

dåliga datorer som laddar ur, uppkoppling och mappar som försvinner. Detta tolkar jag som en 

svårighet i nyttjandet eller en möjlig okunnighet med de digitala verktygen.  

 

o Vilka uppfattningar om elevkommunikationen kan konstrueras på basis av bildlärarnas 

erfarenheter i digitala respektive traditionella bildundervisningssammanhang?  
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Två av respondenterna uttrycker tydligt att det är av vikt att kunna kommunicera och prata om 

sina arbeten. Alla respondenter anser att det ökar elevernas användning av begrepp och nyanserar 

deras möjligheter att sätta ord på processen och produkten i bildundervisningssammanhang. En 

av respondenterna uttrycker denna kommunikation så här:  

 

Feedbacken är ständig i klassrummet, eleverna behöver inte vara tysta som tända ljus, jag vill att de ska prata med 

varandra även om det inte alltid är om uppgiften.  

 

Alla tre respondenter anser att klassrummets miljö och rörelsen av eleverna i rummet är viktig för 

elevkommunikationen, ett exempel på detta uttalande nedan:  

Det är bra att de går runt och ser och pratar med varandra även om det inte alltid är om uppgiften men att de 

ser andras arbeten, använder ord/…/det gör att det händer saker.  

Elevers placering visar sig vara viktig för att kunna kommunicera om bildarbeten, det uttrycks så 

här från en respondent:  

 

dom sitter fyra och fyra, jag vill inte att dom ska sitta på rad, annars blir det inget prat och det är viktigt för att 

förstå/…/ det finns alltid någon som förstått mer än en annan och då behöver dom inte ropa på mej hela tiden 

heller.  

 

Alla respondenter uppfattar betydelsen av att se andras arbeten i klassrummet ger inspiration och 

hjälper eleverna till att arbeta med uppgifter och förstå kunskapskrav och kriterier. En 

respondent utrycker vikten av att eleverna finns fysiskt tillsammans på samma ställe så här:  

energin går ner när det bara är några, folk droppar av/…/ Det är viktigt att man är i ateljén, bästa sättet att 

lära sig är att man är i samma rum. Ja ha, den gör så där, den blandar färg så där, eller den tecknar innan den 

målar, den öser bara på, man lägger märke till grejer och så där. 

Det framkommer av respondenterna att de anser att bild är kommunikativt och interaktivt på 

grund av arbetena eller det som eleven skapar eller skapat. En respondent uttrycker sig så här: 

Man tänker kanske att bild inte är så interaktivt men det är ju super interaktivt, för du har inte bara personer 

och ansikten och ord, du har ju faktiskt arbeten också, du har dem när de är färdiga och du har de inte 

färdiga/.../det är liksom det här med att se och ta på arbetet med andra i rummet, det är synligt/.../en bild är 

så direkt i jämförelse med ett papper med ekvationer eller en text 
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Det är ett intressant uttalande som visar på att processen och produkten tillsammans utgör en 

viktig faktor när det handlar om elevkommunikation. Detta uttalande visar även på betydelsen för 

produktens synlighet i rummet med eleverna.  

  Samtliga lärare uppfattar att digitala medier ska hanteras i bildämnet, både utifrån samhällets 

behov och hur det är tydligt formulerat i Lgr11. En respondent uttryckte detta utifrån 

positionsförväntningar och aktörsförväntningar. Det vill säga att det är mer tyngd på digitala 

medier i de nya läroplanstexterna och elever och föräldrars förväntningar på ämnet. Detta 

uttalande knyter an till elevers kommunikation i ett något längre perspektiv. Respondenten menar 

att elever redan använt IT i tio år, och att det är på tiden att lärarna gör det nu för att möta elever, 

som i detta uttalande:  

Det är verkligen på tiden att det förändrades, att vi måste arbeta med IT i alla ämnen. Det står ju mer eller 

mindre uttalat i många paragrafer i den nya läroplanen, så det välkomnar jag verkligen. Och det tvingar också 

lärarna att ta det steget som eleverna tog för tio år sedan.  

Det visar sig dock utifrån respondenternas uttalanden att det inte är helt oproblematiskt att 

implementera den digitala tekniken och behålla det kommunikativa syftet som den nya läroplanen 

uppmanar till. En av respondenterna uttrycker processen så här utifrån användningen av digitala 

medier:  

Det är ganska mycket att de sitter själva/…/ Det blir mera dolt /…/ det är mycket svårt att få översikt med 

vad de gör, och de försöker bläddra omkring för att visa och skickar runt sin dator, och alla ska se och det 

blänker, det är väldigt svårt att få översikt så där blir det mera hemligt/…/det blir passivt, medans den sista 

tittar så har man redan pratat om något annat. Det blir inte lika direkt som när man ser en bild fysiskt… 

Det finns en viss problematik hur produkten eller arbetet visas indirekt och på en skärm, vilket 

gör att processen blir dold. Vad som även framgår av citatet är hur elevkommunikationen blir 

mera passiv och inte lika direkt som när man ser en bild fysiskt (bild kan även betyda 

tredimensionell skapelse).  

  Digital medieanvändning såsom bloggar och hemsidor är under utveckling och ses från två av 

respondenterna som ett bra verktyg att nyttja i skolan, såsom en digital-portfolio för varje elev. 

Det är dock på båda skolorna under utveckling och därför i sin linda. Den tredje respondenten 

uttrycker att hon har försökt att lyfta fram blogg som ett medium för att förmedla processen och 

produktionen på en yta (plattform), vilket inte har utvecklats av eleverna. Respondenten menar 

att det runnit ut i sanden och att elever inte hade intresse av detta.  
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7. Diskussion  

Här kommer jag att diskutera utifrån de två frågeställningarna för att närma mig syftet med denna 

studie: att undersöka bildlärares erfarenheter av hur elever kommunicerar i arbetet med 

bildarbeten och konstruera några grundläggande uppfattningar om elevkommunikation i digitala 

respektive traditionella bildundervisningssammanhang. Sedan kommer jag att redovisa resultatet 

av utfallsrummet. Det betyder att jag har sammanställt lärarna uppfattningar i olika kategorier för 

att försöka förstå verkligheten utifrån deras utsagor. Det betyder också att jag i olika steg har 

försökt att hitta ett gemensamt utfallsrum som alla kategorier är kopplade till.  

o Vilka erfarenheter har bildlärarna om elevers kommunikation när de arbetar digitalt resp 

traditionellt enligt Lgr 11? 

 

 Utifrån lärarnas erfarenheter har datorns placering en viktig roll för elevers möjligheter till 

kommunikation. I ett fall står datorn i ett hörn, vilket gör att det inte är så många som går förbi 

och i ett annat fall står datorerna i rader, vilket gör att elevkommunikationen är svårare än när de 

har en produkt/ett bildarbete fram för sig. Det visar sig också att elever inte behöver ha hjälp av 

andra elever när de använder dator än när de arbetar med traditionella verktyg, vilket gör att 

feedback inte blir naturlig i situationer med digitala verktyg. Feedbacken visar sig alltså utifrån 

lärarnas utsagor vara sämre när de arbetar med digitala verktyg än traditionella. Eleverna anses 

vara snabbare nöjda och tycker att produkten ser bra ut på grund av att det blir effektfullt på 

skärmen i datorn, än när eleverna jobbar med traditionella verktyg där de ger mera feedback och 

respons på produkten. Lärarna nämner även problem med datorer som laddar ur, dålig 

uppkoppling och dokument som försvinner, vilket även försvårar elevkommunikationen.  

 

o Vilka uppfattningar om elevkommunikationen kan konstrueras på basis av bildlärarnas 

erfarenheter i digitala respektive traditionella bildundervisningssammanhang?  

 

Det framkommer att alla lärare anser att elevkommunikation leder elever och sporrar elever till 

ett högre presterande. De anser även att det är av vikt att kunna kommunicera och prata om sina 

och andras arbeten. Det framkommer även att elevkommunikationen är ständig, det vill säga inte 

bara utifrån tydliga uppgifter utan att det är spontat på lektionstid, att elever samtalar om 

processen och produkten. Detta fördjupar elevernas kunskaper av begrepp och nyanserar deras 

sätt att prata om processen och produkten i rummet. Det poängteras att bild är interaktivt och att 
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det inte bara är personer, ord utan också arbeten både färdiga och under process som gör att 

bildämnet är så kommunikativt.   

  Lärarna använder olika begrepp när de uttrycker elevkommunikation, såsom feedback, samspel, 

social samvaro och miljö. Det framgår att feedback mellan elever, både skriven och uttalad 

feedback, förbättrar kvaliteten på elevernas skapade bilder, ökar gruppens positiva energi och 

sammanhållning. Utsagor om bildämnets interaktiva möjligheter på grund av processen och 

produktens synlighet i rummet uppfattas gör det lättare för elevkommunikation. Lärarna 

uttrycker att elevkommunikationen hämmas när eleverna sitter vid en dator på grund av datorns 

möjligheter, det vill säga den värld av möjligheter som en dator kan ha, gör även att eleverna inte 

behöver hjälp av andra elever utan bara av läraren, vilket minskar den spontana 

kommunikationen mellan elever. Digital medieanvändning såsom bloggar och hemsidor var 

under utveckling i två av skolorna. Eftersom detta låg i sin linda menar jag att det är svårt att 

uttala sig om dess resultat. Det framkommer dock att en av lärarna har försökt att få elever till att 

använda bloggar som plattform för att visa processen och produkten, vilket inte ha givit något 

större gehör från eleverna.   

 

Utfallsrum 

Figur 1 illustrerar den utkristallisering av bildlärarnas uppfattningar och erfarenheter utifrån 

elevkommunikation och hur detta speglar sig i användandet av digitala i jämförelse med 

traditionella verktyg. Figuren visar att den digitala processen är ”dold” och den traditionella 

processen är ”synlig”. Det vill säga att det blir en sekundär synlighet för den digitala och en direkt 

synlighet av den traditionella. Figuren visar även produkten, den slutgiltiga skapelsen från 

eleverna. Utifrån digitala medier uppfattas produkten bli ”ytlig” och utifrån den traditionella 

produkten ”djup”. Jag kommer att problematisera detta längre fram. Jag använder begreppet 

”ytlig” för att uttrycka, att produkten inte är genomtänkt och där andra elever inte har givit 

konstruktiv feedback. Begreppet ”djup” använder jag för att visa på lärarnas uppfattningar om 

hur produkten har genomgått en konstruktiv kritik och därför har en djupare tanke bakom än vad 

den ytliga produkten uttrycker. Dessa uttryck är även begrepp som lärarna har använt sig av 

under intervjuerna, vilket jag har tolkat på detta viset.  
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Figur 2. Tolkningar av resultatet utifrån beskrivningskategorierna  i ett utfallsrum, I utfallsrummet har begreppet analog används i samma syfte som begreppet traditionell 

 

Digitala medier uppfattas förändra elevkommunikationen och i sin tur förändra utfallet av både 

processen och produkten. Resultatet visar på att elevkommunikationen minskar på grund av 

datorers placering och dess stora möjligheter, det vill säga att alla verktyg finns på ett och samma 

ställe (i datorn). Detta gör att processen blir dold och svårtillgänglig för andra elever att spontant 

ge feedback på eller samtala. Produkten anses då bli ytligare. Detta även för att elever blir nöjdare 

fortare och att elever inte ger feedback på samma sätt som inför traditionellt utförda produkter. 

Lärarna uttrycker att ytans uttryck blir effektfullt på en dataskärm och att även detta gör att 

eleverna blir snabbare nöjda och är inte lika kritiska som inför traditionellt utförda produkter. 

När de traditionella verktygen används så anses processen vara synlig, vilket förenklar 

elevkommunikationen och förankrar begrepp och nyanserar elevers kommunikation. Det följs av 

att produkten blir djupare. Det vill säga att den synliga processen och produkten i rummet ger 

inspiration, större användning av begrepp och nyansering av hur elever pratar om processen och 

produkten. Kamratbedömning uppfattas som ett arbetsmoment, där elevkommunikation är av 

vikt för processen och produktens, vilket ökar kvalitet. Den traditionellt utförda produkten ges 

mera feedback på av andra elever än den digitalt utförda produkten.  

 

 

 

 

Elevkommunikation

Process Produkt

Digital DigitalAnalog Analog

DOLD SYNLIG YTA DJUP
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  Andra resultat som framkommer av intervjuerna är hur lärarrollen har förändrats. Bildlärarnas 

uppfattningar visar att det finns behov av att ha ett elevkommunikativt fokus i undervisning på 

grund av olika förväntningsperspektiv på yrkesrollen. Det är ett förändrat fokus i läroplaner, alltså 

positionsförväntningar, där bildlärare menar att de krävs nya arbetsmoment för att kunna 

synliggöra kunskapskraven och betygskriterierna. Den nya kursplanen lägger samma vikt på 

process som för produkt. Utifrån resultatet menar bildlärarna att de arbetar mera med 

arbetsprocess och reflektion än tidigare, elevkommunikation behövs för att få det att fungera. 

Den nya kursplanen Lgr 11’ s omstrukturering av produkten är likvärdig processen som gör att 

elevkommunikationen tillsammans med påtryckningar att nyttja digitala verktyg inte är helt 

oproblematiskt. Det kan kopplas till Sutherland et al’s studie där han visar på att IKT 

transformerar delar av undervisningen och att detta inte är helt oproblematiskt. Säljö menar att 

skolans traditionella kommunikationsmönster omskakas på grund av digitala medier. Det kan 

även ses i denna studie.  

  Jag anser utifrån resultatet att det är ett visst motstånd såsom Maner och Örtegren uttrycker det i 

sin studie. Detta motstånd skulle kunna tolkas utifrån resurser och ramfaktorer där bildläraren har 

stationära datorer och problem med nät och filhantering. Motståndet uttrycker sig även i elevers 

ointresse. Maner och Örtegren gör paralleller till fotografiets intåg på 1800-talet då äldre 

bildteknologi möter ny.  

  Självfallet inser jag att detta är en liten studie som inte täcker mer än tre bildlärares uppfattningar 

och erfarenheter, vilket gör att dessa lärare styr resultatet. Jag anser dock att det urval av bildlärare 

jag gjort är relativt representativa för sin yrkesgrupp. Denna diskussion kan anses vara en 

frälsning till den traditionella verktygsanvändaren, men det är inte mitt syfte. Jag vill dock lyfta 

fram det dilemma jag anser att vi kan uppfatta utifrån resultatet. Där den digitala ytan måste 

användas med innovativa arbetssätt. Utsagor såsom bildämnets interaktiva möjligheter på grund 

av processen och produktens synlighet i rummet är intressanta uttalanden med tanke på den 

digitala processen som anses dold av lärarna. Säljö menar att kommunikation är samspel mellan 

människor men även mellan symboliska och fysiska redskap som används i verksamheten. Det är 

en del av bildämnets uppgift att föra en kommunikation mellan dessa.  
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8. Slutsats  

Elevkommunikationens betydelse i dagens bildsal är för mig en viktig aspekt att tänka på för 

bildläraren inför ämnets paradigmskifte. Det kanske inte är så självklart att se sin bildsal som en 

kommunikativ arena, där elever ska ge feedback och samspela med varandra under bildarbeten. 

De förändringar som skett de senaste decennierna i bildämnet, gör anser jag att det finns ett visst 

dilemma inför utvecklingen av den digitala tekniken och de kommunikativa aspekterna, vilket jag 

anser att vi kan se utifrån denna undersökning.  

Digitala medier är mer än en enskild artefakt, det är en värld, ett rum av möjligheter.33 Detta kan 

ge enorma förutsättningar men kan också innebära att eleven är instängd i just denna avskilda 

artefakt. Undervisning handlar, anser jag om kommunikation, relationer och innehåll. Den 

kreativa processen är social och tar hjälp av och lånar från andra människor. Interaktionen 

uttrycks både verbalt och icke-verbalt mellan personer vilket ger dess fruktbarhet. Därför anser 

jag att det är av största intresse att förstå denna förändring och inte låta sig luras av flashiga 

plattformar för bildämnet, utan tänka efter, vara kritisk och se vilket syfte bildarbetet har.  Elever 

kan behöva sitta själva i vissa fall i sin läroprocess, men för att utvecklas till kritiska medborgare 

anser jag att det behövs elever som kommunicerar med varandra och utbyter åsikter. Låt oss inte 

glömma att människans utveckling är förankrad i interaktionen med människor och i 

kultur(artefakter).34 Därför menar jag att vi befinner oss i en dialektisk process, som är 

stimulerande för bildämnet och bildlärarrollen. Introduktionen av digitala medier och ett fokus på 

kommunikation i ämnet ställer krav på lärarrollen och sätter ämnet i ett nytt perspektiv. Det är 

därför jag anser att det är av vikt att försöka förstå denna inte helt oproblematiska 

sammanslagning av fokus på kommunikation och det digitala mediet. Konst är ett sätt att 

kommunicera, och kanske att vi glömt detta i klassrummet och behöver uppta denna företeelse i 

paradigmskiftets bildsalar för framtidens krav på arbetskraft och ett demokratiskt samhälle.  

 
 

  

                                                
33 Strandberg, Leif. (2009). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och funklappar. 
34 Ibid s. 98. 
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