
 

Digitalt kompetent?  
En studie kring hur bildlärare resonerar kring, och arbetar med, elevers 
digitala kompetens i bildklassrummet, samt hur elever kan definiera och 
gestalta digital kompetens 
 
Charlotte Kvarnström 

 
 

 

 

 

 

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik  
Självständigt arbete  
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet - Bild & Media 
VT 2018 
Handledare: Cecilia Andersson och Ingrid Falk 
Examinatorer: Anette Göthlund och Gunnar Åsén 
Title: Digitally competent? 

 

 

 



Abstrakt 

Vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle, och digitala verktyg är en naturlig del av 

människors vardag. Skolverket har inför hösten 2018 ändrat i styrdokumenten för 

grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen för att ge elever en större digital kompetens att 

kunna hantera den nya digitaliseringen. 

Med anledning av detta har jag velat ta reda på hur bildlärare idag resonerar kring och 

arbetar med elevernas digitala kompetens. Jag har även velat undersöka elevernas syn på 

digital kompetens. Frågeställningarna studien sökt svar på är: Hur resonerar fyra olika 

bildlärare om, och hur arbetar de med, gymnasieelevers digitala kompetens i ämnet bild? 

Hur kan en grupp gymnasieelever definiera och gestalta digital kompetens? 

För att få svar på dessa frågeställningar har intervjuer genomförts med fyra olika bildlärare på 

fyra olika skolor i Stockholmsområdet, och för att fånga elevernas perspektiv har mina egna 

elever på gymnasiet fått vara med och undersöka genom scenisk gestaltning vad de anser att 

digital kompetens är för dem och hur de definierar det. 

De teorier studien lutar sig på innefattar sociokulturell teori och design för lärande. Jag 

har också inspirerats av Pierre Bourdieus kapitalsteori. 

Studien visade att lärarna arbetar på olika sätt med elevernas digitala kompetens. De 

har själva olika grad av kunskaper inom det digitala, och alla lärarna i studien ville gärna 

kompetensutveckla sig på området. Elevernas kunskaper på området varierade också, men det 

framgick ett mönster som visade att elever idag är mindre kunniga gällande datorer än 

tidigare, vilket kunde bero på att de nu alltmer arbetar på telefoner och surfplattor. Det 

framkom också att det fanns ett visst mått av motstånd till att arbeta digitalt på 

bildlektionerna, både från lärarhåll och från elevhåll, och att förväntningarna från eleverna 

ofta låg på att få arbeta analogt med händerna. Vidare visade studien att det informella 

lärandet är ett tydligt inslag hos både eleverna och lärarna som själva hittar kunskaper via 

olika kanaler på internet. Elevernas undersökande genom scenisk gestaltning resulterade i ett 

gestaltat manifest där de proklamerar att digital kompetens är viktigt för dem. Detta 

framfördes som ett performance under Konstfacks vårutställning den 17 maj 2018. 

Nyckelord 
Digital kompetens, digitalisering, bildämnet, sociokulturell teori, design för lärande, kapitalsteori 

Digital competence, digitalizing, visual arts, sociocultural theory, design for learning, theory of capital 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Digitalisering av samhället har blivit allt mer vanligt och vi stöter alla på den i olika 
sammanhang i vår vardag. Var vi än vänder oss behöver vi verktyg och nycklar för att förstå 
hur vi ska bete oss och hur vi ska hantera den nya digitaliserade världen. Digital kompetens är 
en av de åtta nyckelkompetenser som EU presenterade 2006.   1

För att ge elever en större digital kompetens för att hantera den nya digitaliseringen 
har Skolverket ändrat i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen 
inför hösten 2018. Nu införs större fokus på digital kompetens i skolan. Skolverket menar just 
det, att dagens elever lever i ett allt mer digitaliserat samhälle och alla dessa barn och elever 
ska ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. På Skolverkets hemsida står det: 
 

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur              

digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att           

använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och              

information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan              

att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala                

verktyg.  2

 
Hur arbetar då lärare med att utveckla elevernas digitala kompetens i skolan? Och hur ser               
eleverna på digital kompetens? Detta är frågor jag har ställt mig, då jag själv kommer att börja                 
arbeta som behörig lärare inom en snar framtid. Med mig i ryggsäcken har jag, vad jag själv                 
tror, en del egen digital kompetens då ett av mina ämnen är media vilket ofta tar sig digitala                  
uttryck. Men jag tror att jag genom att undersöka detta, kommer få ännu lite större hjälp att                 
hantera digitaliseringen och arbete med elevernas digitala kompetens i  mitt eget klassrum.  

 

1.2 Bakgrund 
Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förstärkningar och förtydliganden i läroplaner, 

kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan i Sverige, står det i ett 

1 Europaparlamentets och rådets rekommendation från den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för 
livslångt lärande (2006/962/EG) 
2 Skolverket https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/styrdokument 
2018-02-26 
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pressmeddelande från regeringskansliet.  Enligt pressmeddelandet var syftet att tydliggöra 3

skolans uppdrag att arbeta med elevernas digitala kompetens. Genom dessa förtydliganden 

ska skolans personal få bättre förutsättningar att utveckla elevernas digitala kompetens. 

Utbildningsminister Gustav Fridolin menar i pressmeddelandet att det saknats ett samlat 

nationellt ansvar för digitaliseringen av skolan, vilket har gjort att de digitala klyftorna i 

skolan vidgats. “Ett av mina första beslut var att be Skolverket att tillsammans med forskare 

ta fram en samlad it-strategi för skolan. Nu kan vi äntligen fatta de första viktiga besluten för 

att förverkliga det arbetet.”  4

Som ett resultat av regeringens beslut har Skolverket nu gjort ändringar i 

styrdokumenten för grundskolan, gymnasiet samt vuxenutbildningen. Dessa ändringar ska 

börja gälla från 1 juli 2018.  För ämneslärare på gymnasiet i ämnet bild finns inga direkta 5

ändringar i kurs- eller ämnesplaner. Det är i ämnena historia, matematik, naturkunskap, 

religionskunskap, samhällskunskap, svenska, och svenska som andraspråk som ändringar 

gjorts i ämnes- och kursplaner. Vid en informell intervju jag gjorde med undervisningsrådet 

Christian Magnusson på Skolverket, menade Magnusson att det inte gjorts så stora 

förändringar i just bildämnet, utan att Skolverket istället tagit formuleringar från bildämnets 

styrdokument och använt i andra ämnens styrdokument.  Det som är nytt tillägg i 6

styrdokumenten för ämneslärare i ämnet bild är det som även gäller alla lärare på skolan, den 

text som behandlar skolans uppdrag. Där står bland annat i den reviderade upplagan att 

läraren ska “organisera och genomföra arbetet så att eleven /…/ -får möjlighet att använda 

digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling”.   7

Ändringarna i styrdokumenten kring digitalisering och digital kompetens gäller alla 

som arbetar i skolan. Digital kompetens ska vara i fokus oavsett var i skolan du arbetar, 

oavsett om du är bibliotekarie, rektor, lärare i religion på gymnasiet eller undervisar på 

lågstadiet osv. Vad innebär då detta för de lärare som idag arbetar i skolan? Och vad innebär 

det specifikt för de lärare som undervisar i ämnet bild?  

3 Regeringskansliet 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/ 
2018-02-26 
4 Ibid. 
5Skolverket  https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/styrdokument 
2018-02-26 
6 Informell intervju av Charlotte Kvarnström med undervisningsrådet Christian Magnusson 2018-01-26 
7 Skolverket https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261821!/lgy11.pdf 
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För att förtydliga syftet med denna studie definierar jag nedan begreppen digitalisering och 

digital kompetens.  

1.2.1 Digitalisering 

Nationalencyklopedin definierar digitalisering  i uppslagsverket, som en omvandling av 

analoga data till digitala signaler.  I Nationalencyklopedins ordbok står det om ordet 8

digitalisera : 

“• införa digital teknik i ⟨elektron.⟩: ~ telenätet; det ~de världssamhället”  9

1.2.2 Digital kompetens 

Digitaliseringskommissionen definierar digital kompetens på följande sätt: 

“Digitaliseringskommissionen definierar att digital kompetens utgörs av i vilken 

utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa 

med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens 

innefattar de kunskaper, färdigheter, den förståelse och motivation som individen behöver 

i den förändringsprocess digitaliseringen innebär.”  10

Denna digitala kompetens är inte statisk, utan förändras över tid. I takt med att tekniken 

utvecklas behöver den digitala kompetensen också utvecklas för att hänga med. 

Digitaliseringskommissionen menar i sin rapport Digitaliseringens transformerande kraft - 

vägval för framtiden , att vi alla i samhället kommer behöva hänga med i utvecklingen och 

arbeta på vår digitala kompetens för att kunna använda digitala verktyg och tjänster, men 

också för att bidra till vidareutveckling av produkter och tjänster.  11

DigComp 2.0 är ett ramverk som EU har tagit fram för utveckling av digital 

kompetens bland europas invånare. Ramverkets syfte var att belysa och lyfta fram vad 

medborgarna behöver för att klara sig i ett allt mer digitaliserat samhälle. I ramverket 

definieras digital kompetens i fem olika nyckelområden, Information and data literacy, 

Communication and collaboration, Digital content creation, Safety, samt Problem solving.  12

Fritt översatt blir dessa områden Information och datakunskap, Kommunikation och 

8 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/digitalisering  2018-03-06 
9 https://www.ne.se/ordböcker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=digitalisering 2018-03-06 
10 Sverige. Digitaliseringskommissionen (2015). Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden: 
slutbetänkande. Stockholm: Wolters Kluwer. s.80  
11 Ibid. 
12 European commission https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 2018-02-14 
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samarbete, Skapa digitalt innehåll, Säkerhet, och Problemlösning. Genom dessa områden 

summeras vad EU anser digital kompetens vara. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur bildlärare idag talar om begreppet digital kompetens, 

och hur de arbetar med digitala redskap och verktyg i just bildsalen. Dels är jag nyfiken på 

bildlärares syn på sin egen undervisning och arbete med elevernas digitala kompetens, men 

jag är också nyfiken på vilken egen digital kompetens lärarna har, och ifall de själva anser att 

de behöver kompetensutveckling på området digitalisering. Vidare vill jag även få elevers 

perspektiv på vad digital kompetens betyder och innebär för dem. 

1.4 Frågeställning 

Studien ämnar ge en inblick i hur lärare i bild arbetar med elevernas digitala kompetens i 

ämnet bild. Även ett elevperspektiv på vad digital kompetens är och betyder för elever på 

gymnasiet undersöks. Frågeställningarna blir därför: 

Hur resonerar fyra olika bildlärare om, och hur arbetar de med, gymnasieelevers 
digitala kompetens i ämnet bild? 
Hur kan en grupp gymnasieelever definiera och gestalta digital kompetens? 

2 Metod 

Kapitlet inleds med att redogöra kort för studiens ansats. Sedan beskrivs hur empirin samlats 

in och jag redogör för mitt urval. Vidare redogörs för hur analysen av det insamlade 

materialet genomförts. Slutligen behandlas undersökningens metodkritik, och dess etiska 

aspekter. 

2.1 Ansats 

Studien har utgått från en deskriptiv ansats med explanativa inslag då jag har ämnat beskriva 

ett fenomen och ringa in pedagogiska situationer och förlopp. Studien håller sig inom den 

hermeneutiska paradigmen med en kvalitativ epistemologi. Enligt Peter Sohlberg, docent i 

sociologi, och Britt-Marie Sohlberg, fil.mag., leg. sjuksköterska, har hermeneutiken rötter i 

tolkandet av text, och i detta fall blir texten som tolkas de intervjuer som genomförts med 

ämneslärare i ämnet bild.  Perspektivet har varit induktivt snarare än deduktivt. ”I ett 13

13 Sohlberg, P & Sohlberg, B (2009) Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Liber 
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Induktivt perspektiv kan tolkningen växa fram under hand utifrån det material som 

föreligger”.  I ett deduktivt perspektiv utgår forskaren från en befintlig teori om något. I detta 14

fall vill jag ju gå åt andra hållet och skapa mig en uppfattning om något genom empiri. 

Hermeneutiken passar studien då den kan sägas bygga mer på kvalitativa metoder för 

datainsamling till skillnad från t.ex. Positivismen som har en mer kvantitativ, logisk och 

matematisk epistemologi. I detta fall har jag velat få reda på kvalitativa data, hur något 

upplevs och erfars. 

2.2 Empiri 

Empirin i den här undersökningen omfattar fyra olika intervjuer med ämneslärare i ämnet bild 

på fyra olika gymnasieskolor i Storstockholmsområdet. En skola låg i innerstaden och de tre 

andra skolorna i förorter, i tre olika stads/kommundelar. Alla lärarna i studien undervisade i 

olika kurser i ämnet bild på gymnasienivå och hade tillgång till egen bildsal. 

Vidare har jag genom samtal och scenisk gestaltning tillsammans med en grupp 

gymnasieelever undersökt hur de talar om och gestaltar digital kompetens. 

2.3 Urval och avgränsning 

Eftersom ett av syftena med studien varit att ta reda på hur bildlärare på gymnasiet arbetar 

med elevers digitala kompetens har jag valt att använda mig av den information ämneslärare 

på gymnasiet i ämnet bild kan ge mig. Ingen vet bättre vad som faktiskt försiggår i en bildsal 

än de människor som vistas där, och då mer specifikt de lärare som rent faktiskt designar och 

planerar verksamheten i bildklassrummet.  

För att hålla studien på en lagom nivå och inte bli för stor har underlaget begränsats 

till fyra bildlärare. Jag är medveten om att ett större underlag av intervjuer skulle ge ett bättre 

utslag, men det skulle också göra studien mer omfattande att genomföra.  

De skolor som är med i studien har alla undervisning i kurser i ämnet bild på 

gymnasienivå. För att hitta de skolor som ingår i studien har jag använt mig av 

Gymnasieguiden.se på Internet. Där sökte jag på skolor i Stockholms län och använde 

sökordet bild. Av de skolor som då kom upp valdes fyra skolor med lite olika geografisk 

spridning i Stockholmsområdet, varav en skola är en innerstadsskola. Två av skolorna ligger i 

Stockholms Stad, och de andra två i var sin egen kommun. Alla skolor i undersökningen är 

kommunala skolor, vilket också var ett medvetet val. Hade både fristående- och kommunala 

14 Ibid., (2009) s.247 
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skolor varit med i studien skulle fler parametrar blandas i leken och gjort undersökningen 

större. 

För att inte själv påverka urvalet av informanter på de olika skolorna jag valde ut, har 

jag för att komma i kontakt med mina informanter låtit personalen på respektive skolas 

reception ge mig kontaktuppgifter till “En lärare som undervisar i någon av kurserna i ämnet 

bild” på skolan. Receptionspersonalen har då fungerat som gatekeepers vid urvalet av 

informanter. Sen har jag själv kontaktat de lärare receptionisten gett mig kontaktuppgifter till. 

Detta gjordes per e-post med förfrågan om intervju. 

Undersökningens andra del, där jag tillsammans med elever undersökt hur de ser på 

digital kompetens genomfördes genom bekvämlighetsurval. Under våren 2018 undervisade 

jag i kursen scenisk gestaltning 1 på en gymnasieskola i en förort till Stockholm. Det är en 

kurs som handlar om konstarten teater och tar bland annat upp de olika uttrycksområden som 

kan arbetas med i teater.  Ett av kursens centrala innehåll är "Samverkan mellan ett av teaterns 

uttrycksområden och ett eller flera andra uttrycksområden. Det sceniska uttryckets förändring 

vid olika kombinationer av uttrycksområden”.  I detta fall har jag då låtit eleverna ta ett kliv 15

ifrån traditionell teater och närma sig konst genom att arbeta med och uppföra ett 

performance. Kursen är en individuellt valt kurs och elever från olika program och årskurser 

läser kursen tillsammans. I detta fall deltog fyra elever från samhällsvetenskapsprogrammet 

årskurs två, sex elever från naturvetenskapsprogrammet årskurs tre, och en elev från estetiska 

programmet med inriktning media årskurs tre. 

2.4 Val av datainsamlingsmetod - intervjuer med lärare 

För att få svar på frågeställningen om hur lärare resonerar om och arbetar med elevers digitala 

kompetens i ämnet bild har jag valt att genomföra intervjuer. Intervjuer lämpar sig, enligt 

Martyn Denscombe som är professor emeritus i samhällsvetenskap, för att samla in 

information om komplexa och subtila fenomen, såsom exempelvis känslor och erfarenheter.   16

Då det finns flera olika typer av intervjuer att tillgå har jag i detta fall valt att använda 

mig av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer tillåter, enligt Denscombe, 

15 Skolverket 
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurse
r-och-program/subject.htm?subjectCode=TEA&courseCode=TEASCE01&lang=sv&tos=gy#anchor_TEASCE01 
2018-06-04 
16 Denscombe, M (2016) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Lund: Studentlitteratur 
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respondenten att utveckla sina idéer och tala mer utförligt.  Det finns fortfarande en lista med 17

frågor och ämnen som ska besvaras, men ordningen på frågorna är inte lika viktig här som i 

en strukturerad intervju. Jag tänker mig att det i mina intervjuer har funnits utrymme för den 

intervjuade läraren att ge sina egna synpunkter och betona det som läraren anser vara viktigt. 

Jag har dock haft en frågemall att gå efter så att de olika lärarna jag intervjuade fick samma 

typ av frågor att svara på. På så vis blir underlaget till analys aningen mer tillförlitligt.  

En annan fördel med intervju är att forskaren får ta del av insikter som den specifika 

informanten har. Den information som samlas in grundar sig på informantens, i detta fall 

lärarens, erfarenheter och kunskaper. Intervju är också, enligt Denscombe, ett bra sätt att få 

reda på informantens åsikter per se.  Mina egna åsikter och erfarenheter påverkar i mindre 18

grad den data som samlas in, än om jag skulle ha genomfört en observation där mitt eget ”jag” 

skulle kunna reflekteras i resultatet. Validiteten i insamlad data har kunnat kontrolleras på 

plats, och kontrollerande frågor har kunnat ställa för att få bekräftat informationens riktighet.  

2.5 Val av analysmetod av intervjuer 

Som analysmetod har jag valt att inspireras av kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys kan 

enligt Denscombe “/.../ tillämpas på vilken “text” som helst, oavsett om det gäller skrift, ljud 

eller bilder”.  De empiriska data som analyseras i studien är transkriberade intervjuer. För att 19

göra en innehållsanalys behöver forskaren dela upp sin data, och utarbeta relevanta kategorier 

för sin analys. Forskaren behöver, enligt Denscombe, ha klart för sig vilka kategorier, idéer 

och frågor som intresserar, och hur de framträder i texten.  I detta fall användes EU´s fem 20

nyckelkategorier som de specificerat i ramverket Digcomp 2.0, Information, Communication, 

Problem solving, Safety, och Content creation.     21

2.6 Undersökande med elever genom scenisk gestaltning 

För att få svar på min andra frågeställning har jag låtit eleverna jag haft i kursen Scenisk 

Gestaltning 1, på olika sätt få utforska sina tankar kring digital kompetens. De flesta av 

eleverna var osäkra på begreppet när vi tog oss an uppgiften. Vi började med att eleverna 

17 Ibid. 
18 Ibid.  
19 Ibid., s.392 
20 Ibid. 
21 European commission, 2018-02-28 
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själva fick fundera kring begreppet digital kompetens, och skriva ner tre ord var på 

post-it-lappar som vi sedan satte upp på väggen och samtalade kring.   

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Elevernas ord för 

digital kompetens 

Just den lektionen var många frånvarande, så vid detta första tillfälle var det endast fem elever 

på plats. Det öppnade upp för ett intressant samtalsklimat där alla vågade ta plats och komma 

till tals. Efter att de satt upp orden på väggen fick de samtala i grupper, två och tre, kring de 

ord som kommit fram. Sedan talade vi alla tillsammans om vad de pratat om i grupperna. 

Eleverna reflekterade bland annat kring hur en person från 1800-talet idag skulle klara sig på 

gymnasiet under en dag. Det skulle enligt eleverna bli stora problem. Personen skulle inte 

kunna äta i matsalen utan digitalt skolkort, inte hämta ut böcker i utlånet, inte heller använda 

iPad. Det skulle vara svårt att åka buss. En elev reflekterade “Då skulle han behöva fylla på 

sitt kort på typ Pressbyrån!”. 

Följande lektion var fler elever närvarande och vi plockade upp tråden där vi slutat 

lektionen innan. Eleverna fick i uppgift att använda orden på post-it-lapparna och skrev 

individuellt varsitt exempel på en situation som gestaltar varför digital kompetens är en 

nyckelkompetens i skolan. Vad kan hända om man inte är tillräckligt digitalt kompetent? Vad 

kan gå fel? Sedan fick eleverna läsa upp för varandra de exempel som de hittat på. 

Vid nästa lektion gick vi igenom de fem kategorierna som EU använder för att definiera 

digital kompetens i DigComp 2.0. Eleverna fick skriva två post-it-lappar var där de fick säga 

något inom DigComps kategorier som de känner att de är bra på och något de behöver bli 

bättre på. Sedan fick de hitta på och skriva ner två konkreta händelser som skulle kunna 
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hänt/hända om någon har, och inte har, kompetensen inom kategorierna. Utifrån detta 

underlag har vi tillsammans skrivit ihop ett manifest. Eleverna har vidare fått välja var sin del 

av manifestet som de fastnat extra mycket för, och i par eller ensamma improviserat och testat 

fram olika scener med dialoger och monologer som gestaltar innehållet i manifestet så som 

eleverna ser det.  

2.7 Reflexivitet 

För att genomföra en så trovärdig studie som möjligt är det viktigt att jag som forskare 

förhåller mig reflexiv till min undersökning. Denscombe menar att “De betydelser vi som 

forskare tillskriver saker som inträffar och det språk vi använder för att beskriva dem är en 

produkt av vår egen kultur, vår sociala bakgrund och våra sociala erfarenheter”.  Jag måste 22

alltså hela tiden räkna med att min egen person kommer att ha färgat min studie. De resultat 

jag får, och den analys jag gjort, är påverkade av mina tidigare erfarenheter och tidigare 

kunskap. Alan Bryman, professor i Social Research, talar om att reflexivitet är att vara 

medveten om de konsekvenser forskarens olika val och beslut i en undersökning för med sig, 

både i rollen som insamlare av empiri och som författare.  Jag har försökt vara så medveten 23

som möjligt om detta, och i så stor utsträckning som möjligt gjort mig själv så osynlig jag 

kunnat i min undersökning, även om detta inte är helt och fullt möjligt. Då den gestaltande 

delen av undersökningen genomfördes med ungdomar som stod i en elev-lärarrelation med 

mig är jag medveten om att min position som betygssättande lärare har en viss maktpåverkan 

på ungdomarna i studien.  

2.8 Etiska aspekter 

Mina intentioner när jag arbetat med mina informanter har varit att hantera dem, och uppgifter 

kring dem, på ett så försiktigt och respektfullt sätt som möjligt. Jag har i enlighet med 

konfidentialitetskravet från Vetenskapsrådet strävat efter att hålla på informanternas 

anonymitet, och gett dem fingerade namn i min studie. Jag har för att uppfylla 

Samtyckeskravet försäkrat mig om att de alla innan vår intervju muntligt har samtyckt till 

deltagande i studien. De har också alla samtyckt till att jag spelat in en ljudupptagning av våra 

intervjuer. Informationskravet har uppfyllts då alla informanter har fått information kring vad 

22 Denscombe, M (2016) s.136 
23 Bryman, A (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber  
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deras deltagande innebär, och de har alla informerats om sina rättigheter att när som helst 

avbryta deltagandet i studien.  

3 Teori och tolkningsram 

I det här kapitlet redogörs för teorier som berör studiens problemområde. De teorier som 

ligger till grund för tolkning är sociokulturell teori med inriktning på mediering och kulturella 

redskap, och ett designteoretiskt perspektiv. Jag har också inspirerats av Pierre Bourdieus 

teori kring kapital.  

3.1 Sociokulturell teori - Mediering och Kulturella redskap 

Lev Vygotskij var den, som enligt Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, formulerade 

grunden för ett sociokulturellt perspektiv.  I den sociokulturella teorin tittar forskare bland 24

annat på hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser 

för lärande. Det finns materiella resurser överallt omkring oss som vi kan använda för att 

tänka med och lära oss av. Enligt Säljö har termerna redskap och verktyg en speciell, och 

teknisk betydelse.  ”Med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl språkliga (eller 25

intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår 

omvärld och agerar i den”.  Vi förstår vår omvärld genom att använda oss av dessa redskap 26

och verktyg. Säljö menar att vårt tänkande kommer i kontakt med vår omvärld via ett redskap, 

och att redskapen på så vis medierar, förmedlar, verkligheten för oss människor.  ”Mediering 27

innebär således att människan samspelar med externa redskap när hon agerar och varseblir 

omvärlden”.  Vi förhåller oss till omvärlden, och samspelar med den genom kulturella 28

redskap som kan vara både språkliga, men också fysiska artefakter.  Dessa fysiska artefakter 29

identifieras av Säljö som ”/.../ av människan tillverkade föremål /.../ ”.  Det skulle alltså 30

kunna vara datorer, skrivplattor, 3D-skrivare osv. 

24 Säljö, R (2013) Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet. (3 uppl.) Lund: 
Studentlitteratur 
25 Säljö, R (2014) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3 uppl.) Lund: Studentlitteratur 
26 Ibid., s.20 
27 Ibid. 
28 Säljö, R (2013) s.26. 
29 Ibid. 
30 Ibid., s.28. 
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3.2 Ett designteoretiskt perspektiv - Design för lärande 

Det designteoretiska perspektivet är sprunget ur ett par olika tidigare paradigm och kan ses 

som ett perspektiv i socialkonstruktionistisk anda, vi konstruerar kunskap tillsammans med 

andra. Perspektivet hämtar tankar från både Deweys idéer om erfarenhet och aktivt skapande, 

från sociokulturell teori med sina idéer om situerat lärande och artefakters roll i lärandet, samt 

från socialsemiotisk teori med idéer kring multimodalitet.  Staffan Selander, professor i 31

didaktik, beskriver det designteoretiska perspektivet som ett perspektiv på lärande som “/.../ 

utgår från människan som en social varelse, som ständigt både skapar och tolkar mängder 

med olika tecken, symboler och metaforer”.  Läraren kan ses som en designer, som designar 32

undervisningen genom planering och förberedelser, genom användning av resurser av olika 

slag, och slutligen genom utvärdering av arbetet.  Förutsättningar för denna design blir olika 33

omständigheter i lärarens omgivning, såsom exempelvis värderingar och normer, ekonomiska 

ramar och liknande.  Men det är inte bara läraren som designar lärandet, utan eleverna är 34

medskapare, aktiva mottagare av kunskap som är med och formar sitt lärande med hjälp av 

gamla och nya verktyg. Lärande handlar, enligt Selander, om en ökad förmåga att bruka en 

etablerad uppsättning tecken i en kunskapsdomän.  35

3.3 Kapitalsteori  

Jag har inspirerats av den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier kring kapital. 

Utbildnings- och kultursociologen Donald Broady beskriver i skriften Kapitalbegreppet som 

utbildningssociologiskt verktyg Bourdieus tankar kring olika typer av kapital.  Kapital är 36

enkelt sagt symboliska och materiella tillgångar som vi människor kan använda oss av för att 

navigera oss fram i samhället. Det ekonomiska kapitalet är materiellt och konkret, medan det 

symboliska kapitalet är abstrakt och immateriellt, såsom kulturellt- , socialt- , och 

vetenskapligt kapital. Enligt Broady är det det symboliska kapitalet som intresserat Bourdieu 

mest och är det mest grundläggande begreppet i Bourdieus teori.  Det symboliska kapitalet är 37

ett begrepp som Bourdieu använder för att ringa in något som har ett värde, något det finns 

31 Rostvall, A & Selander, S (2010) Design för lärande. Norstedts. 
32 Ibid.  s.28 
33 Selander, S & Kress, G (2017) Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Broady, D. (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. (2., korr. utg.) Uppsala: 
Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, ILU, Univ..  
37 Ibid. 
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förtroende för, och som erkänns av andra. Broady preciserar definitionen av symboliskt 

kapital som “...symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt 

och tillerkännes värde.”   38

4 Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning kring digitalisering. I detta kapitel redogörs för ett urval av 

denna forskning. Dels har det gjorts utredningar på uppdrag av riksdagen och andra 

institutioner. Forskningsprojektet Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i 

skärmkulturen tar upp digitaliseringen i ämnena bild, musik och svenska, och redogörs för i 

boken Skolämnen i digital förändring - en medieekologisk undersökning. Vidare har Jan 

Hylén, fil.dr i statsvetenskap, skrivit boken Digitaliseringen av skolan , där han presenterar 

argument och forskningsresultat om IT i skolan. En forskningsrapport från norge, “A 

systematic mapping of the effects of ICT on learning outcomes” visar på vilken effekt digitala 

verktyg har för lärande. Slutligen nämns ett examensarbete från Konstfack skrivet av Annika 

Sandahl 2014, Det är ju så mycket annat hela tiden, som tangerar studiens frågeställning.  

4.1 Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och 

resultat i utbildningen 

Utbildningsutskottet i riksdagen beslutade 2015 att ta fram en rapport för att få syn på 

digitaliseringen i skolan och dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i 

utbildningen. I denna rapport framkommer bl.a. att användningen av digitala verktyg i 

undervisningen har gett effekter på elevers resultat.  Undervisningens kvalitet och elevers 39

inlärning påverkas av digitala verktyg enligt rapporten, och det finns såväl positiva som 

negativa effekter. Avgörande för kvalitén är ifall de digitala verktygen används med en 

genomtänkt pedagogik eller inte. 

4.2 Gör Sverige i framtiden - digital kompetens 

En annan rapport är den som Digitaliseringskommissionen tog fram 2015, Gör Sverige i 

framtiden - digital kompetens.  I rapporten har utredarna tittat på hur Sverige arbetar med 40

38 Ibid., s.6 
39 Sverige. Riksdagen. Utbildningsutskottet (2016). Digitalisering i skolan: dess påverkan på kvalitet, likvärdighet 
och resultat i utbildningen. Stockholm: Sveriges riksdag. 
40 Sverige. Digitaliseringskommissionen (2015). Gör Sverige i framtiden: digital kompetens. Stockholm: Fritzes, 
ett Wolters Kluwer-företag. 
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digital utveckling, och tar upp digital kompetens inom fyra huvudområden varav utbildning är 

ett område. Digitaliseringskommissionens undersökning kom fram till att Sverige ligger långt 

fram i den digitala utvecklingen. I avsnittet som behandlar digital kompetens inom 

utbildningsområdet betonas vikten av att kunna hantera digital teknik.  

4.3 Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen 

Anders Marner och Hans Örtegren har i boken Skolämnen i digital förändring  studerat hur 

digitala medier implementeras i bildämnet på högstadiet.  En av aspekterna Marner och 41

Örtegren behandlar är digitalt motstånd. Motstånd är enligt författarna när digitala medier ses 

som irrelevanta för ämnet, och bara traditionella medier och verktyg används och är av värde.

 I Marners och Örtengrens undersökning upplevs motstånd både från lärare och elever. En 42

del informanter upplever motståndet, och vissa informanter är själva en del av motståndet.  43

4.4 Digitaliseringen av skolan  

Jan Hylén sammanfattar en forskningsöversikt i boken Digitaliseringen av skolan.  Där 44

menar han att det inte längre går att diskutera ifall skolan ska använda datorer i 

undervisningen, utan snarare hur, och på vilket sätt detta görs på bästa sätt.  Hylén pekar på 45

fyra trender som enligt honom kommer att påverka framtidens skola. Dessa fyra är: 

Trend 1: Innehållet frigörs från sin förpackning (Unbundling of content) 

Trend 2: Användarna blir producenter 

Trend 3: Det informella lärandet ökar med hjälp av internet 

Trend 4: Ökat oberoende av tid och rum 

I trend 1 menar Hylén bland annat att större tillgång till digitala lärresurser ger att 

studeranden kan tillgodogöra sig kunskaper på andra sätt än de traditionella, vilket gör, enligt 

Hylén att skolor i framtiden “...kommer att behöva ägna mer tid åt att utvärdera kunskaper 

och mindre åt att undervisa”.   46

I trend 2 visar Hylén på hur digitaliseringen gör att användare blir producenter.  47

Elever kommer inte bara konsumera läromedel, utan också producera. Detta beror på att 

41 Erixon, P. (red.) (2014). Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning. (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Hylén, J. (2011). Digitaliseringen av skolan. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
45 Ibid.  
46 Ibid., s.111 
47 Ibid. 
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digitala material hela tiden utvecklas, och enligt Hylén finns inte någon egentlig slutprodukt. 

Digital kompetens är förgänglig och behöver konstant uppdatering.  

I trend 3 lyfter Hylén det faktum att många genom att delta i olika communities och 

forum på internet tillgodogör sig kunskaper genom ett informellt lärande.  Han menar att 48

lärare försöker fånga upp element från dessa informella läroplatser för att göra undervisningen 

mer attraktiv. Inlärningen skulle då bli mer luststyrd. 

I den 4:e trenden lyfter Hylén det ökande oberoendet av tid och rum. Här visar han på 

hur det nätbaserade lärandet ökar. Detta genom förbättrade möjligheter till kommunikation 

över internet mellan lärare och elev genom olika digitala hjälpmedel. Kommunikationen 

mellan lärare och elev sker allt oftare digitalt.   

4.5 A systematic mapping of the effects of ICT on learning outcomes 

I studien från norge från 2016, av Konrad Morgan, Maddy Morgan, Lotta Johansson och Erik 

Ruud undersöks om digitala verktyg, ICT (Information and Communications Technology), 

har någon inverkan på lärande.  Studien visade på att användande av ICT hade en liten men 49

positiv påverkan på lärande i klassrummet. Den största effekten sågs när ICT användes som 

en planerad del av verksamheten med tydliga mål. 

4.6 Det är ju så mycket annat hela tiden  

I Annika Sandahls examensarbete från 2014 Det är ju så mycket annat hela tiden, undersöker 

hon frågor som behandlar hur lärare i grundskolan talar om förutsättningarna för att använda 

sig av digitala medier, i skolan och undervisningen.  Hon tittar också på vad lärarna anser att 50

det krävs för att kunna använda både tekniken, tankarna och de nya arbetssätten i sina 

klassrum, och hur de uttrycker sig kring lärandet i en digital vardag. 

5 Bearbetning och analys 

I detta kapitel redovisas vad som synliggjorts genom de intervjuer som genomfördes i studien.   

48 Ibid. 
49 Morgan, K., Morgan, M., Johansson, L., & Ruud, E. (2016) A systematic mapping of the effects of ICT on 
learning outcomes. Knowledge Center for Education. Oslo. 
50  Sandahl,Annika, Det är ju så mycket annat hela tiden - Grundskollärares syn på digitala medier och MIK i 
skolan , Kandidatuppsats, Institutionen för bildpedagogik, Konstfack, 2014 
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5.1 Digital kompetens? 

Den första frågan som ställdes i intervjuerna var “Vad är digital kompetens för dig? Hur 

definierar du digital kompetens?”. De svar lärarna gav var relativt lika och hade alla inslag av 

samma saker. Men de olika lärarnas första spontana svar fokuserade på tre olika områden. 

Två av lärarna svarade direkt att digital kompetens för dem handlade om att vara duktig på 

programvara.  

Anette: I digital kompetens. Som bildlärare så tycker jag att absolut man måste vara duktig 

på Photoshop. Det tänker jag på som första grej.  51

Sofia: Alltså det första jag tänker på det är egentligen att man ska ha kunskap i olika 

program som sen kan bli verktyg för eleven att göra massa, bredda sig och variera sitt 

uttryck så att det blir något som tillför.  52

Den tredje läraren började med att tala om att de digitala verktygen var av stor vikt att kunna. 

Och den fjärde läraren talade mer allmänt om datorkunskap.  

I bearbetningen av intervjuerna har lärarnas svar från intervjuerna delats in i olika 

kategorier. Dessa kategorier har hämtats från EU´s ramverk DigComp 2.0. Nedan redogörs 

för hur lärarna talade om digital kompetens utifrån dessa kategorier.  

5.1.1 Information och datakunnighet 

Den första av DigComps fem kategorier, Information and data literacy, handlar om hur vi 

lokaliserar och hämtar data, info och innehåll. Det handlar också om hur duktiga vi är på att 

bedöma källors relevans och innehåll. Och även vår kunnighet inom lagring och hantering av 

digital data hamnar inom denna kategori. 

Under de fyra intervjuerna talade lärarna lite olika kring detta. Men för en av lärarna 

var datorkunskap det första hon kom att tänka på när hon ombads definiera digital kompetens. 

Det hamnade högt upp på hennes lista.  

Lärarna talade också om vikten av att leta och finna information på internet. 

Information som eleverna sen kunde använda sig av i sitt vidare skapande. Ett exempel här är 

när Sofia talar om att hela internet är som ett stort bildarkiv där eleverna snabbt kan hämta 

inspiration ifrån.  

51 Intervju med bildläraren Anette 13/2 2018 
52 Intervju med bildläraren Sofia 13/2 2018 
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Sofia: /---/ Telefonerna i och för sig också. Det använder dom ju. För att leta, bara 

hitta...både inspiration men också liksom om dom ska rita en isbjörn, så här, gissa inte hur 

en isbjörn är, leta upp och titta hur ser den ut verkligen.   53

Något som tre av de fyra bildlärarna pratade om var vikten av att vara källkritisk. De 

poängterade vikten av att kunna söka säkra källor. Som Anette, som sa “Sen, att, digital 

kompetens är ju också att söka säkra källor. Att lära eleverna det.  54

Läraren Malin talade om att hon ansåg att eleverna generellt var dåliga på att söka 

kunskap och vara källkritiska. Att eleverna inte såg skillnaden mellan att hämta kunskap från 

en bok och att hämta den från internet.  

Malin: Så att jag...eh...vill ju liksom tvinga dom att bläddra i böcker och se skillnaden. Sen 

kan dom ju välja, men, bra sätt att få dom och se skillnad på hur man söker på nätet, hur det 

går till… Så det pratar vi ganska mycket på, vad det, vad det som gör att dom får olika 

sökresultat när dom söker på samma saker och sådär.    55

Ett annat exempel kring hur en av lärarna arbetade med bilders källor och källkritik var Lisa, 

som arbetade med frågor kring källkritik och vad som händer med bilder på nätet genom att 

låta eleverna arbeta med en blogg och på så vis själva utsätta sig för att andra kan använda 

deras eget material. 

Lisa: Dom blir, ja, dom skriver texter och lägger ut bilder, då blir dom källor och då 

brukar vi jobba med källkritik och sådär också så att, det ni har skrivit kan någon annan ta 

som en källa och använda. Och hur trovärdigt är det som vi lägger ut, och sådär.   56

Under en av intervjuerna kom det fram att läraren Sofia noterat att datorkunskapen bland 

eleverna som kommer till gymnasiet i ettan är av väldigt varierande kvalité. Sofia menade att 

en del av ettorna hade stor datorvana, medan andra låg på en betydligt lägre nivå, och inte ens 

kunde klara av att hitta ett program i datorn, eller spara ett dokument. Anette hade lite av 

samma erfarenhet när det gällde elevernas datorkunskaper, och menade att datoranvändandet 

hade gått ner under de senaste åren. Hon hade erfarenhet av att eleverna inte visste hur de gå 

tillväga för att spara i mappar. Några av hennes elever kunde inte ens högerklicka. Detta 

tänkte hon kunde bero på att eleverna i dessa fall varit vana vid Mac-miljö. Denna bristande 

53 Intervju med Sofia 13/2 2018 
54 Intervju med Anette 14/2 2018 
55 Intervju med Malin 19/2 2018 
56 Intervju med Lisa 16/2 2018 
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datorkunskap härledde Anette också till att elever idag inte sitter så mycket vid datorn längre. 

När eleverna inte hade så mycket i telefonerna var de duktiga på datorer. Idag är det istället 

telefonerna som gäller.  

Anette: Men det liksom, det har varit en jättedip nu när alla gör det mesta på sina 

telefoner. Så frågar man ibland, nämen dom sitter aldrig vid en dator liksom med en mus 

eller med nån platta så här utan, utan dom sitter med telefon.  57

Anette menade att det märks även bland de som hon kallar duktiga elever, att det är en 

jättesvacka, och att elever har svårt att göra praktiska saker, som att ladda ner information från 

ett minneskort, eller maila och vidarebefordra filer.  

En av lärarna i studien menade att ren datorkunskap, så som hur hårddisken fungerar 

och datortermer och liknande inte var hennes område, och att eleverna fick lära sig det på 

andra lektioner. Hon hänvisade till kursen Digitalt skapande, där någon annan skötte det så 

hon ansåg inte att hon behövde ta tag i det.  

5.1.2 Kommunikation och samarbete 

Den andra kategorin som EU definierat i sitt ramverk DigComp 2.0 handlar om 

kommunikation och samarbete. Att kunna interagera, kommunicera och samarbeta genom 

digital teknik. Detta för att kunna delta i samhället genom offentliga och privata digitala 

tjänster.  

Lärarna i studien talade om hur de använder digitala verktyg och redskap för att 

kommunicera med eleverna. På så vis lär sig eleverna olika kanaler för kommunikation. 

Läraren Malin pratade om att på deras skola har de tidigare använt en plattform som kallas 

Fronter för kommunikation mellan lärare och elever, men att de nu har bytt plattform. Det 

innebär att lärarna behöver lära nytt och att olika elever på skolan får använda olika 

plattformar i en övergångsperiod. Anette arbetade med plattformen Classroom för att 

kommunicera med sina elever. Både Anette och hennes elever använde plattformen för att 

lägga upp uppgifter och göra inlämningar.  

Men eleverna i de skolor som studerats har fått arbeta på fler sätt med kommunikation 

i en digital kontext. Flera av lärarna arbetade med digitala medier som en form av 

redovisnings- och presentationsmedie för eleverna. Som ett sätt att göra processer visuella.  

Två av lärarna jobbade exempelvis med programmet Powerpoint. En av lärarna som jobbade 
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med Powerpoint hade dock känslan av att det fanns en dålig klang kring den programvaran, 

och ett motstånd från elever att använda programmet.  

Ett annat digitalt verktyg för kommunikation som nämndes av lärarna var projektorn.  

Sofia: Att vi kan jobba och titta på bilder och dom visar upp sina egna bilder och ser vad 

som händer med den bilden och så. Dom vill göra montage sen också så visar dom upp 

dom för varandra. Dom visar vad kan jag använda min bild i så gör dom ett montage, och 

så ser dom den använd i ett annat sammanhang. Så då blir projektorn också ett digitalt 

verktyg som dom kan visa upp med som ett presentationsverktyg egentligen.  58

Även att filma med digitalkamera och sedan visa upp som presentation förekom bland de 

lärare som intervjuades. 

Två av lärarna i studien använde sig av sociala medier i sin undervisning. Eleverna 

fick publicera sina verk på Instagram, på bloggar och på hemsidor de skapat själva. Lisa 

beskrev digital kompetens utifrån kunskap kring sociala medier: 

Lisa: /---/ Sen tänker jag även att det innefattar att man förstår… hur nätet...och eh...ja 

sociala medier och annat fungerar. Så att kompetensen kan även vara att man liksom har 

ett...en kunskap om hur...hur det fungerar. Inte bara att man kan använda det, men att man 

även kan beskriva det och förklara.  59

Genom att publicera elevernas arbeten på internet fick eleverna en kunskap kring regler och 

annat som gäller i den miljön. 

5.1.3 Skapa digitalt innehåll 

Den tredje kategorin i DigComp 2.0 handlar om att skapa och redigera digitalt innehåll. Det 

innefattar också förståelse kring upphovsrätt och andra regler som ska tillämpas vid digitalt 

skapande.  

Att skapa digitalt innehåll verkade inte vara något främmande eller konstigt för de 

bildlärare som intervjuades. Snarare något naturligt och inte något de tvingades till. Alla fyra 

arbetade på något sätt med digitalt skapande i sin undervisning.  

Det som slår igenom som störst i intervjuerna är användandet av 

bildredigeringsprogram, och då mer specifikt bildredigeringsverktyget Photoshop, något som 

alla fyra lärarna använde sig av. Läraren Anette började sin definition av digital kompetens 
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med att verkligen betona hur viktiga kunskaper i programvaran Photoshop är. Även Illustrator 

och InDesign var två program lärarna nämnde att de använde.  

För att använda dessa programvaror krävs licenser som i många fall kostar en hel del. 

Men två av lärarna nämner gratisprogram som de jobbar med.  

Anette: /---/ Det är ju också att vara, digital kompetens är ju också att vara kreativ. För 

man kan använda dataprogram till exempel, hur, hur man enkelt kan använda saker som 

finns på nätet, som inte kostar något. Och då har vi jobbat med Pixlr.  60

Sofia talar i intervjun om gratisprogrammet Sketchup där eleverna får skapa tredimensionella 

hus som genererar ritningar de sen kan skriva ut för att sen bygga huset av analoga material i 

klassrummet. 

Andra former av digitalt skapande som kommer fram i intervjuerna är att lärarna 

jobbar med foto och film med sina elever. Malin reflekterade över att det numer är lättare att 

arbeta med foto med eleverna, eftersom de inte behöver tänka på fotolabb och dyr 

kamerautrustning som kunde gå sönder. Hon menade att nu kunde hon bara skicka ut eleverna 

med sina mobiltelefoner att fota istället, och att det var väldigt bra.  

Lisa berättade att hon jobbar mycket med film med sina elever, och att de då får lära 

sig hur man klipper och hur man filmar och berättar en historia, och att de då använder 

digitala kameror. Lisa jobbar också digitalt med animation och stop-motion med sina elever. 

Andra digitala verktyg lärarna nämner i intervjuerna är scannern och ritplattor.  

För att kunna hantera skapande av digitalt innehåll behövs kunskaper kring 

upphovsrätt och regelverk rörande licenser. Tre av lärarna i studien nämnde detta i 

intervjuerna, även om de mest talade om det i förbifarten i samband med något annat.  

Malin: /---/ För dom tar ju mycket bilder från andra… Och jag uppmuntrar dom och göra 

det också. Men då ska man veta vad man får göra och inte göra och va, och så.  61

Anette: /---/ Upphovsrätt tycker jag också är digital kompetens, att man vet, hur man får 

använda bilder och hur man kan, ja, vad man får ta och inte ta och vad man får lägga upp 

och inte lägga upp och.../---/  62
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Lisa: /---/ ...och, hur gör man med upphovsrätt runt bilder och, hur ska jag göra för att det 

ska synas att jag har copyright på det, eller är det nåt som jag vill dela under cc-licenser 

och så där.    63

5.1.4 Säkerhet 

Säkerhet är den fjärde av DigComps kategorier. I kategorin ingår kunskaper om hur en person 

kan skydda enheter, innehåll, personuppgifter och integritet i digitala miljöer. Det handlar 

också om att skydda psykisk och fysisk hälsa, samt att vara medveten om den digitala 

teknikens miljöpåverkan.  

I de intervjuer som genomfördes i studien kan jag bara identifiera ett par passager som 

kan gå in under denna kategori. Bara två av de fyra lärarna talade om något som jag placerar 

in i denna kategori. 

När läraren Malin definierade digital kompetens så snuddade hon vid tankar kring etik. 

Malin: /---/ Men det är mycket större än den här bara...eh...man tänker sig, ja, 

programmering eller att man ska få datorn och göra saker åt en eller sådär. Det är mycket 

större än så. Det är lika mycket så här etiska frågor eller hur...vad är det egentligen för 

eleven och hur kommer den möta digital kompetens. Så tänker jag. Det är min definition.

 64

Tankar kring demokrati dök också upp under en av intervjuerna, och det har klassats under 

denna kategori. Läraren Anette resonerade kring detta när hon talade om tillgång på teknik. 

Hon ansåg att det kunde vara problematiskt att låta eleverna jobba med sina egna 

mobiltelefoner i skolarbetet, eftersom det kunde variera stort i vilken typ av telefon eleverna 

hade. 

Anette: /---/ Där kan jag va lite, jag kan va lite skeptisk till det för jag tycker inte det är 

helt demokratiskt, om man jobbar som en kommun som /... / med massa rika, människor 

och eleverna har jätte jätte senaste fina med liksom fina mobiler med mycket funktioner, 

så har man nån som liksom vet inte alls har samma förutsättningar som sitter där med sin 

dåliga telefon. Och det gillar jag inte. Så jag brukar tänka att skolan ska tillhandahålla det 

material man jobbar med.  65
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Anette går vidare i intervjun och säger att skolan faktiskt lånar ut digitalkameror och att det 

finns gott om lånekameror för eleverna att använda. 

5.1.5 Problemlösning 

Att identifiera behov och problem. Lösa konceptuella problem i digitala miljöer. Att använda 

digitala verktyg för att innovera processer och produkter, samt att hålla sig uppdaterad med 

den digitala utvecklingen. Det är så kategorin Problemlösning definieras i DigComp 2.0. 

I intervjuerna fanns mycket som kan falla under den här kategorin, och då främst rörande 

kompetensutveckling och att hålla sig uppdaterad med den digitala utvecklingen.  

Det framkom ett par intressanta spår i kategorin Problemlösning. Dels talade lärarna 

en del kring sin egen kompetens och hur de arbetade för att hålla sig uppdaterade med ny 

teknik. Men intervjuerna visade också på hur eleverna både tillsammans med lärarna, men 

också på egen hand, sökte ny kunskap i och om digital miljö. Ett tredje spår handlade om 

motstånd till användande av digitala verktyg och hur detta motstånd kan arbetas med för att 

lösas. 

5.1.5.1 Lärares kompetens 

I studien kände lärarna att de var relativt uppdaterade med den digitala utvecklingen. Men de 

kunde alla se områden där de ville utveckla sig och lära mer. Något de ville lära mer av var 

programvaror, och fördjupa sina kunskaper i program såsom Photoshop, Illustrator och 

Indesign. En av lärarna uttryckte önskan att lära sig mer inom film och animation, och en 

lärare talade om cad och 3D-program som Sketchup.  

Under intervjuerna kom det fram att två av lärarna nämnde ritplattor som verktyg. Här 

fanns dock ett behov av kompetensutveckling då en av lärarna inte ansåg sig kunna undervisa 

i det, men att hon ändå kände en önskan från elever att få använda dem. Hon hänvisade till 

kursen Digitalt Skapande, där hon menade att eleverna fick lära sig det.  

Den andra läraren som nämnde ritplattor hade just köpt in dem som verktyg. Hon 

resonerade kring behovet av kunnig datatekniker för installationen av dem, något hon inte 

kunde göra själv. 

Malin: /---/ Så jag har precis köpt in ritplattor. Det funkar väl ganska bra, tror jag det 

kommer göra för att, men där är det ju så att vår datatekniker, det förutsätter ju att han är 
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snäll. Därför att han måste ju lägga in liksom programvaran på varje enskild dator för att 

dom ska kunna jobba med det. Men jag tänker att...han har lovat och göra det.   66

Det fanns även behov av kompetensutveckling i verktyg för kommunikation mellan elever 

och lärare, då en lärare nämnde att de precis bytt lärplattform och att hon nu skulle lära sig 

den nya.  

Något annat som kom upp i intervjuerna gällande lärarnas kompetensutveckling var att 

de själva fick hitta vägar till fortbildning, och detta upplevdes som ett stressmoment och något 

de var väldigt ensamma i. 

Anette: Här sitter jag i med nån som inte, jag har en kollega som inte jobbar digitalt, utan 

är väldigt analog lärare. Så att allting som jag ska utforska får jag göra själv./---/ Här är 

jag liksom utlämnad till att uppfinna hjulet, själv liksom hela tiden. Och det är ganska, det 

blir ganska tungt.  67

Detta ensamma utforskande ledde till dåligt samvete hos lärarna, men var ändå något de löste. 

De pratade en del kring hur viktigt det var att hålla sig uppdaterad med utvecklingen och hur 

snabbt denna utveckling gick.  

Ett sätt att på egen hand kompetensutveckla sig inom det digitala var att använda sig 

av resurser på internet. Läraren Lisa använde sig av Youtube för att titta på tutorials, och olika 

webbsidor för att söka upp fortbildning. Men det fanns en önskan om en riktig utbildning, 

eftersom det fanns en underliggande rädsla för att inlärningen kunde bli bakvänd på egen 

hand. Som Lisa konstaterade, att det finns ofta ett smart och ett mindre smart sätt att göra 

samma sak på. 

5.1.5.2 Elevers kompetens 

Lärarna i studien tyckte att många av eleverna när de kom till gymnasiet redan hade en grund 

att bygga vidare på gällande digital kompetens. En del av eleverna hade mycket stora 

kunskaper inom något specifikt område, vilket togs tillvara av lärarna. Malin berättade 

exempelvis att hon hade en elev som var särskilt kunnig i programmet Illustrator, och att han 

skulle få hålla lite kurs för de andra eleverna.  

Något ett par av lärarna reflekterade kring var att det ofta räckte med en kort 

genomgång av programvara eller liknande, och att eleverna var mycket mer receptiva och inte 
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hade en lika lång startsträcka som de haft för några år sedan.  

Eleverna var också duktiga på att på egen hand söka upp kunskaper på internet. Flera 

elever använde sig av Youtube för att titta på tutorials och på egen hand fördjupa sig i något 

de intresserade sig extra mycket för. Läraren Sofia berättade om en elev hon hade i en kurs i 

keramik. De höll på att lära sig att dreja, och Sofia lärde ut grundläggande enkla tekniker till 

eleverna. Eleven blev nyfiken och ville på egen hand lära mer.  

Sofia: /---/ Och så plötsligt kom jag in i klassrummet efter tre veckor och då drejade hon 

nåt helt otroliga grejer. Och då så här, hur sjutton har du lärt dig det här? Äh, jag kollade 

på Youtube. Så har hon lärt sig göra dom här jätteavancerade grejerna. Så hennes 

inlärningskurva var liksom helt enormt brant, det var som whooo. Hon lärde sig hur 

mycket som helst.  68

Sofia upplevde att eleven på egen hand lärt sig tekniska saker som inte alls ingår i 

grundkursen, som att hon gick kurs två fast hon bara var i kurs ett, och att samtalen mellan 

Sofia och eleven hamnade på en helt annan nivå. 

5.1.5.3 Motstånd och upplösning av motstånd 

Under intervjuerna framkom att det fanns vissa mönster av motstånd till det digitala och 

digitala verktyg hos både elever och lärare. Eleverna förväntade sig i ett par fall att inte 

behöva jobba digitalt på bildlektionerna, utan tänkte sig mer analoga metoder som måleri och 

liknande. 

Anette: /---/ Det finns alltid bildelever som, dom är inte, dom här esteteleverna vi har 

haft, dom har inte alltid varit så jättesugna på det digitala, utan den erfarenhet jag har av 

estetiska programmet, det är att dom vill måla med färg. Dom vill måla och dom vill 

skulptera och dom vill ha det här hands on. /---/ Det kan va rätt så mycket, ibland 

motstånd till det digitala.   69

Sofia: /---/ Och det är ganska många som har motstånd, hälften i klassen har nog 

motstånd mot att jobba med dator. För dom trodde att dom skulle få sitta och rita för 

hand.  70
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Malin: /---/ Här vill dom hålla på och teckna, rita, måla. Analoga saker vill dom göra här.

 71

Men även bland lärarna fanns ett motstånd till det digitala. En av lärarna uttryckte ett tydligt 

negativt förhållningssätt gentemot det digitala. Hon ville att när eleverna var hos henne så 

skulle de så lite som möjligt hålla på med datorer. Hon beskrev sig själv som anti-teknisk, och 

försökte hitta andra vägar än de digitala för att ge och även testa elevernas kunskap. “Det blir 

liksom viktigare och viktigare, det här analoga, för mig, här i salen.”   72

För att motarbeta det motstånd som kunde finnas till det digitala hade lärarna i studien 

olika förslag på taktiker. Ett tillvägagångssätt som två av lärarna använde sig av var att låta 

eleverna arbeta så mycket som möjligt med egna fotografier, eftersom det gav större värde för 

eleverna än att göra digitala övningar med lärarens eget material.  

Sofia: Men om du har scannat in din egen bild och så får du se vad den bara förvandlas 

helt plötsligt. Då blir det plötsligt fascinerande och engagerande för eleven. Och då börjar 

dom, åååååh, då vill dom bara lära sig mer och mer och mer.  73

Något annat som motverkar motståndet mot digitala verktyg är insikten hos eleverna vad de 

digitala verktygen kan åstadkomma. När de inser att datorn och andra digitala redskap blir till 

verktyg som kan underlätta och göra arbetet snabbare och lättare. 

6 Tolkning och resultat 
I detta kapitel tolkas studien, och de resultat som kommit fram genom undersökningen 

diskuteras. Syftet med studien har varit att få syn på hur lärare talar om och arbetar med 

elevernas digitala kompetens i bildklassrummet. Även ett elevperspektiv har varit av intresse i 

studien. De frågor jag sökt få svar på har varit: “Hur resonerar fyra olika bildlärare om, och 

hur arbetar de med, gymnasieelevers digitala kompetens i ämnet bild?”, samt “Hur kan en 

grupp gymnasieelever definiera och gestalta digital kompetens?”. Svar på den första 

frågeställningen lyfts fram här som resultat i tolkningskapitlet. Svaren på min andra 

frågeställning mynnade ut i ett manifest som eleverna sceniskt framförde i ett performance på 
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Konstfacks vårutställning, där de proklamerade att de klarar sig bättre i samhället med en 

digital kompetens än utan den. Detta performance sammanfattas sist i kapitlet. 

6.1 Mediering och redskap 
Något som framkom i intervjuerna som gjordes i studien var att alla lärarna använde sig av 

olika digitala verktyg och redskap för att arbeta med elevernas digitala kompetens. Dessa 

verktyg var olika för de olika lärarna, men användande av dator och dataprogram av olika slag 

var centralt för alla fyra lärarna i studien. I en sociokulturell teori är just mediering och 

användande av redskap för lärande något grundläggande och centralt.  Säljö menar att 74

“Tänkandet kommer i kontakt med omvärlden via ett redskap”.  Ett exempel här är läraren 75

Sofia som arbetade med programvaran Sketchup. Eleverna fick använda programmet för att 

på digital väg skapa grunden till en byggnad, en ritning, som de sedan fick bygga analogt i 

annat material. Sofia beskriver hur elevernas arbete förenklas genom arbetet med datorer, och 

hur de blir inspirerade att lära mer och mer när de inser hur mycket enklare det blir med hjälp 

av datorn. Som hon säger, “Så att då blir datorn ett verktyg, och det tycker jag är själva 

poängen med att ha dator i bildundervisningen”.   76

I ett sociokulturellt perspektiv betyder också redskap en hjälp för att göra erfarenheter.

 När eleverna använder sig av datorer och internet för att hitta information blir den kunskap 77

de tillägnar sig medierad genom datorn till eleverna. Denna kunskap kan sedan användas både 

fortsatt digitalt, vid exempelvis vidare bearbetning i dataprogram, eller rent analogt som 

förlaga, grund eller inspiration för kanske en målning eller en skulptur. 

6.2 Demokratisk design av lärande  

Selander & Kress talar om läraren som en designer av undervisningen. De menar att lärarens 

sätt att planera undervisningen och föreslå olika resurser för eleverna är av betydelse för vad 

eleverna faktiskt lär sig.  Vilka redskap lärarna tillhandahåller blir en demokratifråga, då 78

skolor med stora ekonomiska resurser har andra möjligheter än skolor med mindre resurser. 

Läraren Anette belyser detta i intervjun då hon menar att det är viktigt att skolan har digitala 

kameror att låna ut till alla elever, så inte eleverna hänvisas till att använda sina mobilkameror 

som kan skifta i kvalité beroende på elevens ekonomiska förutsättningar. Ett annat sätt som 
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framkom i studien för att arbeta demokratiskt med digitala redskap är användandet av olika 

gratisprogramvaror, såsom Pixlr och Sketchup. 

Eftersom digital kompetens är en av EU´s åtta nyckelkompetenser är det också viktigt 

ur ett demokratiskt perspektiv att alla elever får tillgång till samma digitala resurser och 

samma rätt till att tillgodogöra sig digital kompetens. Säljö menar att “I ett komplext samhälle 

har kunskap ett marknadsvärde och är en utgångspunkt för maktutövning genom att den som 

har kunskap kan skaffa sig privilegier av olika slag.”  Han pekar på att formandet av kunskap 79

är ett demokratiskt problem som kan leda till utanför- och innanförskap. Här kan dras 

paralleller till Pierre Bourdieu och hans kapitalsteori. Bourdieu talar om ekonomiskt och 

symboliskt kapital, som något som människor kan använda sig av för att navigera i samhället 

och skapa sig olika maktpositioner.  Här kan då den digitala kompetensen ses som ett digitalt 80

kapital, där de som inte besitter detta kapital, denna kunskap, hamnar utanför. En elev med 

stort digitalt kapital, stor digital kompetens, klarar både skola och fritid på ett bättre sätt än 

kompisen som inte har samma digitala kapital, samma digitala kompetens. Även Rostvall & 

Selander bekräftar detta då de menar att det alltid finns en maktaspekt i specifika kunskaper.  81

Detta gäller även lärare, och skolor som har olika förutsättningar att undervisa och ge eleverna 

det digitala kapitalet genom en stadig digital kompetens. 

 

6.3 Informellt och formellt lärande 

I studien utkristalliserade sig mönster som visade att både lärare och elever hade nytta av att 

kunna navigera på internet för att på egen hand kunna söka upp information och kunskap både 

inom och utanför skolkontexten. Två av kategorierna i EU´s ramverk DigComp 2.0 handlar 

om just detta, om att ha kompetens att kunna lokalisera och hämta data, information och 

innehåll, samt att kunna hålla sig uppdaterad med den digitala utvecklingen, alltså 

kompetensutveckling. I ett designteoretiskt perspektiv ses eleverna inte som passiva 

mottagare av kunskap, utan de blir istället aktiva i en process och formar sin förståelse med 

hjälp av olika verktyg.  I Jan Hyléns sammanfattning av olika forskningsrapporter nämner 82

han flera trender som kan sägas bekräftas av vad som framkom i studien. I trend 4 menar 

Hylén att vi går mot ett ökat oberoende av tid och rum, och att det nätbaserade lärandet 

79 Säljö, R (2014) s.102 
80 Broady, D (1998) 
81 Rostvall, A & Selander, S (2010) 
82 Ibid. 
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kommer att öka.  Läraren Lisa använde sig exempelvis av olika resurser på internet för att 83

kompetensutveckla sig. Hon nämner den digitala kanalen Youtube som ett exempel. Även 

exemplet med Sofias elev som på egen hand utanför skoltid lärde sig avancerade 

drejningstekniker, och på så vis klarade svårare saker än kursens nivå krävde, bekräftar detta. 

Här kan vi också se att Hyléns första trend, “Innehållet frigörs från sin förpackning”, kan 

bekräftas.  Han talar om hur elever på egen hand lär sig något, och att det mer blir för lärarna 84

att i efterhand utvärdera kunskapen, snarare än att lära ut. Precis som i fallet med Sofia och 

hennes elev som på egen hand lärt sig att dreja, och Sofia bara hade att bedöma och värdera 

kunskapen.  

Eleverna befinner sig ute på internet på olika digitala kanaler och communities. Där 

lär de av och tillsammans med andra. Här bekräftas Hyléns trend nummer 3, att det informella 

lärandet kommer att öka med hjälp av internet.  I ett sociokulturellt perspektiv ses också 85

lärandet som något som sker även utanför skolmiljön. “Många av de mest grundläggande 

insikter och färdigheter vi behöver, förvärvar vi fortfarande i andra sammanhang: i familjen, 

bland vänner och kamrater, i föreningar och på arbetsplatser, det vill säga i miljöer som inte 

har som primärt syfte att förmedla kunskaper”.  Men det är inte bara det informella lärandet 86

som sker på internet. Lärarna i studien använde sig av internet och sociala media i 

undervisningen på skoltid. Exempel på det är arbete med hemsidor och bloggar, och sociala 

plattformar såsom Pinterest och Instagram.   

Hylén menar också att förbättrade möjligheter till kommunikation över internet mellan 

lärare och elev kommer att underlätta för elevers lärande.  I studien framkom att lärarna 87

använde sig av olika kommunikativa digitala redskap för att lämna ut uppgifter, och för 

eleverna att göra inlämningar. De plattformar som skolorna använder för kommunikation 

mellan lärare och elever är exempel på det, såsom Fronter, men också andra plattformar som 

enskilda lärare på egen hand väljer att använda. Som Anette som använde Google Classroom 

med sina elever. Detta ligger helt i linje med ett sociokulturellt perspektiv, då kommunikation 

mellan människor är något grundläggande för lärande.  Säljö menar att “Kulturella 88

föreställningar och redskap förs vidare genom kommunikation och kommunikation är också 

83 Hylén, J (2011) 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Säljö, R (2014) s.12 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
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länken mellan kulturen och människors tänkande”.  Men för att kunna förstå den specifika 89

kommunikation som sker på digitala plattformar, hur de sociala koderna ser ut på internet 

behövs kunskap. Sociala koder ser inte likadana ut på internet som i verkliga livet, on-line 

som off-line, då det on-line används termer som exempelvis lol, brb, afk.  Kategorin 90

Communication i ramverket DigComp 2.0 från EU tar upp detta, vikten av att kunna 

kommunicera genom digital teknik, vilket bekräftas av den sociokulturella teorin som menar 

att en god förmåga att lära är att kunna identifiera de regler som gäller för ett specifikt 

sammanhang, i detta fall de digitala kommunikativa plattformarna, som exempelvis 

lärplattformar, sociala media och liknande.   91

6.3 Motstånd till det digitala i bildämnet 

I studien framkom att det fanns ett visst motstånd till att arbeta digitalt i bildämnet. 

Motståndet kom både från lärarna och från eleverna. Detta är något som Marner & Örtegren 

också fann i sin studie i forskningsprojektet Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i 

skärmkulturen.   Marner & Örtegren definierar motståndet som “Motstånd är en ytterlighet 92

där digitala medier ses som irrelevanta för ämnet och att enbart de traditionella verktygen för 

teckning och målning etc. framhålls”.  I min studie bekräftades just detta. Enligt de lärare 93

som intervjuades ville eleverna på de skolor som ingick i studien helst arbeta analogt, med 

traditionella tekniker såsom måleri och skulptur. I Marners & Örtegrens studie fanns också 

elever som ansåg att bildämnet helt präglades av att teckna och måla.  I min studie hade dock 94

lärarna olika lösningar på hur de skulle få med eleverna i det digitala arbetet, och de var inte 

helt absolut emot digitaliseringen. Ett sätt som läraren Sofia resonerade kring var att när 

eleverna såg hur mycket lättare och snabbare arbetet gick när de arbetade digitalt så blev de 

peppade att lära sig mer.  

Sofia: Därför dom ser att, att datorn ger dom möjligheter och dom kommer vidare mycket 

snabbare än om dom skulle sitta och göra för hand /---/ Det tar bara en sekund. Att göra 

89 Ibid., s.105 
90 lol betyder “laughing out loud”, brb betyder “be right back”, och afk betyder “away from keyboard” 
91 Säljö, R (2014) 
92 Erixon, P (red) (2014) 
93 Ibid., s.161 
94 Ibid. 
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en till bild, kopiera och börja fylla i, färglägga. Det skulle ta mig flera timmar. Nu kan jag 

få hundra varianter på bara några sekunder. Då brukar det släppa.  95

I Marners & Örtegrens undersökning däremot var det en lärare som såg det som något 

negativt, att arbetet gick för fort vid användande av digitala verktyg. “Och det är det som är så 

obehagligt, tycker jag. Jag tycker det blir en process som är alldeles för kort, den kräver ingen 

tanke”.  Läraren i Marners & Örtegrens undersökning menade att det låg en fara i ökningen 96

av den effektivitet och hastighet som medföljde den digitala tekniken och att det inte fanns 

rum för reflektion och estetiska val.   97

Förutom eleverna uttryckte även lärarna i min studie en önskan om att arbeta mer 

analogt. En av lärarna beskrev sig själv som anti-teknisk och att det analoga blivit viktigare 

och viktigare. Marner & Örtegren menar att de digitala medierna marginaliseras och ibland 

kan anses ligga utanför bildämnet. “Den skeptiske bildläraren kan ibland överlåta det digitala 

bildarbetet till andra ämnen, som svenska eller ett tillvalsämne”.  Detta bekräftas i min studie 98

då exempelvis läraren Sofia berättar att det på hennes skola finns en animationslärare “/---/ så 

det känns lite överflödigt att jag ska lära mig det. Det är bättre att dom som kan gör det”.  99

Hon menar också att hon inte har vidare koll på film, redigering och ljud. Det lämnar hon 

hellre till någon annan som kan bättre. “Så det finns det andra som gör så att det får, dom får 

lära sig men inte av mig”.  Hon talar också om hur hon överlåter det rent datortekniska 100

kunnandet till andra lärare.  

Sofia: /---/ alltså nu tänker jag så här, dom, dom läser också digitalt skapande, och där är 

dom ju mycket mer så att man får liksom lära sig hur hårddisken och megabyte och 

allting sånt där så då är det någon annan som sköter det där så då behöver inte jag ta tag i 

det. Så att, jag gör ju mer den här roliga saken.  101

Något annat intressant som kom fram i de intervjuer som gjordes i studien var att eleverna 

idag hade sämre datorvana och datorkunskap med sig när de började gymnasiet än de haft 

några år tidigare. Lärarna i studien menade att en del av eleverna saknade grundläggande 

datorkunskaper såsom att exempelvis högerklicka, spara ett dokument, hitta ett program i 

95 Intervju med Sofia 13/2 2018 
96 Erixon, P(red) (2014), s.172 
97 Ibid. 
98 Ibid., s.164 
99 Intervju med Sofia 13/2 2018 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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datorn, använda mappar, ladda över filer från ett minneskort, vidarebefordra ett mail, eller 

bifoga något till ett mail. En förklaring till detta, var att eleverna idag inte sitter så mycket vid 

datorer som de gjorde förr. Idag har alla allt i sina mobiler och surfplattor, och då behövs till 

exempel ingen mus.   

6.4 Elevernas performance - Digitalt kompetent? 

På vernissagedagen av Konstfacks vårutställning den 17 maj 2018, framfördes ett 

performance av nio av de elever som i studien undersökt hur de definierar och sceniskt kan 

gestalta digital kompetens. Detta performance blev det resultat som elevernas analyserande 

och kroppsligt undersökande på lektionerna i kursen Scenisk gestaltning 1 under våren 

slutligen ledde fram till. På ett podie i biblioteksgången, i hjärtat av Konstfack, inför en 

månghövdad publik deklarerade eleverna ett manifest där de proklamerade att de behöver 

digital kompetens.  Performancet inleddes med dialoger och monologer som gestaltade 102

situationer som kan gå fel om en person inte har en digital kompetens. Det handlade om allt 

från att inte kunna hitta vägen, till att bli underkänd i skolan, och till att inte kunna gå på 

toaletten i ett kontantlöst samhälle, och andra problem som kan uppstå utan digital kompetens.

 Dessa dialoger och monologer förde samman alla eleverna på podiet, där de med kolkrita 103

skrev ord och fraser på podiet och på så vis uttryckte sina känslor kring digital kompetens.  104

När alla eleverna kommit fram till, och skrivit på podiet, ställde de sig upp en och en och 

deklarerade sedan tillsammans sitt manifest. På så vis stod de rent fysiskt på sitt manifest, på 

det de skrivit med kol, och proklamerade “Vi behöver digital kompetens”.  Podiet som 105

eleverna stått på monterades ner i tre bärbara delar och bars i procession iväg till galleriet i 

Tellusgången där det monterades ihop igen av eleverna och hängdes upp på väggen.  På 106

golvet nedanför stod elevernas egenhändigt skrivna manifest monterat på ett eget mindre 

podie, och bredvid på golvet fanns de digitala och analoga redskap eleverna använt sig av som 

rekvisita under sitt performance.  

Den gestaltning som sedan visades under återstoden av vårutställningen blev de analoga spår 

och avtryck som eleverna lämnat efter sig på podiet på väggen, det monterade manifestet och 

102 Bild 2 Eleverna förbereder sitt performance 
103 Bild 3-5 Kan du inte hitta utan Google Maps? Du är väl källkritisk? Vadå upphovsrätt?  
104 Bild 6 Eleverna skriver på podiet 
105 Bild 7 Vi behöver digital kompetens! 
106 Bild 8 Eleverna bär ner podiet till Tellusgalleriet 
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den digitala och analoga rekvisitan.  Valet av att visa de analoga spår och avtryck eleverna 107

lämnat efter sig snarare än att visa en film av själva performancet bottnade i att jag, eftersom 

studien byggde på frågor kring det digitala, ville skapa en spänning genom att gestalta det 

digitala på ett analogt sätt. Därav också valet av kolkrita, ett av de mest grundläggande 

analoga ämnen vi har i vår värld, långt från det digitaliserade omkring oss.  

Som tidigare nämnts läste de elever som deltog i gestaltningen en kurs i scenisk gestaltning, 

som faller under konstarten teater. Ett performance är en visuell konstform som uppehåller sig 

i gränslandet mellan scenkonst och bildkonst. För eleverna i scenisk gestaltning, teater, har 

det varit berikande att få möjligheten att närma sig bildkonsten och kliva ett steg bort från 

traditionell teater. Det står även i kursens centrala innehåll att eleverna ska lära sig om hur 

teaterns uttrycksområden kan samverka med andra uttrycksområden.  Då jag i framtiden ska 108

undervisa i bildämnet på gymnasiet ser jag också hur performancekonst tydligt kan vävas in i 

bildundervisningen för gymnasieelever, då det i styrdokumenten står att eleverna i ämnet bild 

ska få möjlighet att arbeta med olika uttryckssätt och olika visuella företeelser.  Samtida 109

konst har många uttryck, varav det performativa är ett. Och även om det var teaterelever som i 

detta fall framförde en scenisk gestaltning i form av ett performance kunde det varit elever 

från en bildkurs som fått chansen att arbeta med ett performativt uttryck. Eleverna i ämnet 

bild ska också enligt styrdokumenten få kunskaper kring hur olika bilduttryck används för 

kommunikation. I detta fall gjordes teaterelevernas röster hörda när de genom sitt 

performance manifesterade sina åsikter kring digital kompetens.  

Genom att låta teatereleverna arbeta med performance har jag också fått upp ögonen för hur 

ett ämnesövergripande utvecklingsarbete mellan teater och bild skulle kunna se ut. Det vore 

intressant att låta teater- och bildelever tillsammans skapa olika performance och bidra med 

olika aspekter på kommunikation och uttryck. Detta är något jag gärna vill utforska i 

framtiden.  

107 Bild 9 Tellusgalleriet 
108 Skolverket 
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurse
r-och-program/subject.htm?subjectCode=TEA&courseCode=TEASCE01&lang=sv&tos=gy#anchor_TEASCE01 
2018-06-04 
109 Skolverket 
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurse
r-och-program/subject.htm?subjectCode=BIL&lang=sv&tos=gy 2018-06-04 
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7 Slutdiskussion 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat och egna reflektioner görs kring vad som 

blivit synligt under studiens gång. Framåtblickar görs, och kapitlet avslutas med resonemang 

kring fortsatta studier på området.  

7.1 Digital kompetens i skolan idag 

Till hösten 2018 inför skolverket ändringar i styrdokumenten för skolan som innebär att större 

fokus läggs på arbete med elevernas digitala kompetens. Det innebär förändringar för många 

ämnen. Syftet med studien har varit att få syn på hur bildlärare på gymnasiet idag arbetar med 

elevernas digitala kompetens. De resultat studien har gett visar på att lärare i bildämnet redan 

nu aktivt arbetar med elevernas digitala kompetens på ett ofta genomtänkt och medvetet sätt. 

Även om studien också visar på ett visst motstånd till det digitala i just bildämnet, både från 

lärare och elever, så syns tydligt i undersökningen att det redan nu aktivt jobbas med frågorna 

ute på skolorna. Men det digitala utvecklas hela tiden och kompetensutveckling behövs för att 

hålla kunskaper kring det digitala uppdaterade. Lärarna i undersökningen hade själva hittat 

vägar för eget lärande, men de menade också att de önskade mer organiserad 

kompetensutveckling så de skulle slippa uppfinna hjulet på egen hand hela tiden. Internet 

erbjuder en stor kunskapsbank, och undersökningen bekräftar det Jan Hylén menar, att 

lärande mer och mer kommer att ske just där.  Det gäller både lärarnas egen 110

kompetensutveckling, men också elevernas lärande. Att själv söka kunskap på internet kan bli 

bra, och det finns mycket att lära där, men det kan också som Lisa påpekar i intervjun bli 

bakvänt.  För det finns, som hon säger, ofta ett bra sätt att gå tillväga, och ett mindre bra sätt, 111

fast resultatet kanske i slutändan blir detsamma. I en mer organiserad utbildning lär sig eleven 

det bra sättet, och kanske besparas onödiga omvägar? Lärare i framtiden kanske då behöver 

designa elevernas utbildning på så vis, att lärande på internet implementeras i undervisningen 

på ett än mer medvetet sätt.  

Om vi, som Jan Hylén menar, går mot en skola där fokus mer ligger på att bedöma och 

värdera de kunskaper eleverna visar upp, snarare än att lära ut, borde vi kanske stanna upp 

och fundera. Lärande på internet är bra, men det behövs handledning och styrning för att inte 

lära bakvänt. Med allt fler utbildningar på distans via internet behövs lärare som kan guida 

110 Hylén, J (2011) 
111 Intervju med Lisa 16/2 2018 
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eleverna genom den digitala världen. Det blir också viktigt att beakta vilka dessa 

lärandemiljöer är, och vilken specifik kunskap de förmedlar. Säljö menar att vårt tänkande är 

färgat av vår kultur, vilket betyder att vi formas av det vi lär oss i de miljöer vi befinner oss i.

 Ungdomarna idag tillbringar stor del av sin tid på sociala medier och på communities av 112

olika slag både i och utanför skolan, och valet av communities och sociala medier påverkar 

vem de i slutändan blir. Vem har kontrollen på vilka influencers alla dessa elever tar del och 

påverkas av? Det blir ett stort ansvar för hem och föräldrar utanför skolans kontext. 

Framtidens samhälle kommer också att formas efter vilka som kommer till tals på dessa 

communities och sociala plattformar. 

7.2 Demokratiska aspekter på arbete med elevers digitala kompetens 

I ett sociokulturellt perspektiv är den kunskap en elev kan tillgodogöra sig beroende av vilken 

tillgång på redskap eleven får för detta.  Studien visar att olika skolor tillhandahåller olika 113

förutsättningar för eleverna, även om skillnaderna i studien var små och ibland kanske 

betydelselösa. Men studien visade också att lärarna själva är på tårna, är demokratiskt 

medvetna och försöker arbeta så att ingen elev ska ha sämre förutsättningar att arbeta digitalt. 

Lärarna pekade bland annat på vikten av att inte låta eleverna använda sina mobilkameror 

som kunde variera i kvalité, utan tillhandahöll digitala kameror från skolan. De arbetade också 

med olika gratis programvaror, så som Pixlr och Sketchup, för att erbjuda alternativ som alla 

skolor kan ha råd med. I det designteoretiska perspektivet är läraren den som avgör vad 

eleverna får lära sig genom de val läraren gör vid designandet av undervisningen.  Men det 114

är ju inte bara den enskilde lärarens ansvar. Skolledare i landet har som ansvar att se till att 

elever få det de behöver. Här menar jag att det är viktigt rent demokratiskt att alla elever 

oavsett skola får samma förutsättningar till samma medierande redskap för att kunna på 

likvärdiga grunder ha möjlighet att lära. Rika kommuner eller fattiga kommuner, skolor i 

stadsmiljö eller på landsbygd, alla elever måste få samma förutsättningar att tillägna sig en 

god digital kompetens för att på samma villkor kunna delta i samhället. Den digitala 

kompetensen kan ses som ett digitalt kapital, som kan användas för att tillskansa sig fördelar 

och maktpositioner i samhället. Tillgång till, eller bristen på, digital kompetens kan vara något 

som skapar klyftor mellan individer. Det får inte bli så, som jag själv upplevde vid ett besök i 

112 Säljö, R (2014) 
113 Ibid. 
114 Selander, S & Kress, G (2017) 
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en mellanstor stad i sverige, att nivån på en persons digitala kompetens blir avgörande för ifall 

en medborgare har möjlighet till något så grundläggande som att exempelvis gå på toaletten! 

Vid toaletterna i det köpcentrum jag besökte hade myntlåsen tagits bort och ersatts med 

instruktioner hur besökaren skulle surfa in på en hemsida, ange toalettens kod, sedan betala 

med Swish, och då behöva använda sitt mobila bank-id, för att slutligen få ytterligare en kod 

att knappa in på dosan vid toalettdörren för att komma in på toaletten. Med andra ord 

förutsattes att den toalettnödiga personen skulle ha en smartphone i fickan, tillgång till Swish 

och ett mobilt bank-id. Detta kontantlösa betalningssätt exkluderade många personer som inte 

hade kunskapen eller den digitala tekniken att surfa på internet och använda digitala 

betalningsmedel. De elever som idag finns i våra skolor måste alla få samma digitala 

kompetens, samma digitala kapital, för att ta sig fram på samma villkor. Därför kan jag tycka 

att det är bra att regeringen har gett skolverket i uppdrag att införa detta nya fokus i skolans 

styrdokument. Då finns åtminstone någon slags riktlinjer för skolledare och lärare i landet att 

förhålla sig till, så att alla elever får samma chans till digital kompetens och ett likvärdigt 

digitalt kapital.   

7.3 Fortsatta studier 
Under arbetet med studien har jag fått upp ögonen för det informella lärandet som sker på 

internet. Många, både barn, ungdomar och vuxna, befinner sig alltmer på internet för att söka 

kunskap om alla möjliga olika saker. Jag är intresserad av hur detta lärande ser ut och jag 

skulle gärna fördjupa mig i hur internet som lärresurs går att utnyttja på ett effektivt och bra 

sätt.  

Det är också av vikt att studera vem som kommer till tals på alla dessa sociala 

plattformar och communities där informellt lärande sker. De som får utrymme där får stor 

möjlighet till påverkan och influenser på de barn och unga som växer upp, och ges därmed 

också makt att forma framtidens samhälle. 

Vidare framkommer en nytta av att undersöka lärares möjligheter till mer organiserad 

kompetensutveckling på det digitala området. För att kunna ge eleverna en god digital 

kompetens krävs att lärarna ligger i framkant och inte halkar efter i den hela tiden pågående 

utvecklingen av det digitala.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuunderlag 
 

1. Vad är digital kompetens för dig? Hur definierar du digital kompetens? Vad är det? 
 

2. Hur arbetar du med att utveckla elevernas digitala kompetens i ämnet bild i bildsalen? 
 

3. Vilka digitala verktyg får dina elever använda vid arbete i ämnet bild i bildsalen? 
 

4. Vad vill du själv lära dig mer för att utveckla din egen digitala kompetens? 
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Bilaga 2 – Elevernas performance i bilder 
 

Bild 2 

Eleverna förbereder sitt performance 

 

 

 

Bild 3  

Kan du inte hitta utan Google Maps? 
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Bild 4  

Du är väl källkritisk? 

 

 

 

Bild 5  

Vadå upphovsrätt? 
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Bild 6  

Eleverna skriver på podiet 

 

 

Bild 7  

Vi behöver digital kompetens 
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Bild 8 

Eleverna bär ner podiet till Tellusgalleriet

 

 

Bild 9 

Tellusgalleriet
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Bilaga 2 – Elevernas manifest 
 

Digitalt kompetent?  
Vårt manifest!  
 

Utan digital kompetens… 
 

- blir jag vilsen och kommer sent till nya platser eftersom jag inte hittar  
  vägen  
-  är det svårt att förstå hur jag ska bete mig på sociala medier, och det kan  
  bli missförstånd  
- kan jag inte klara av skolans uppgifter eftersom jag inte är källkritisk  
- sprider jag information via digitala medier som inte är sann eftersom jag  
  inte är källkritisk  
- blir det svårt för mig att skicka in skoluppgifter till mina lärare och då kan  
  jag bli underkänd  
- kan jag inte visa mina fina bilder på Instagram så mina vänner kan se dem  
- vet jag inte vilka bilder jag får eller inte får använda till mitt eget arbete  
- måste jag använda en analog kamera för att ta bilder, och får vänta länge  
  på att få dem framkallade 
- har jag svårt att klara mig i ett samhälle som blir allt mer kontantlöst  
 

Tack vare min digitala kompetens... 
 

-  kan jag använda google maps för att snabbt och smidigt hitta vägen dit  
   jag ska  
- kan jag vara social med mina vänner på Snapchat, Instagram och  
  Facebook 
- kan jag få en bättre förståelse för vilka källor som är relevanta att använda  
i mitt arbete  
-  kan jag ta reda på vilka källor som är sanna  
- kan jag snabbt och smidigt lämna in skoluppgifter via digitala kanaler, till  
exempel google drive  
- kan jag visa mina fina bilder för mina vänner på Instagram 
- så vet jag hur jag får använda någon annans bilder på internet så jag inte  
   bryter mot upphovsrättslagar  
- behöver jag inte vänta på att få mina bilder framkallade, och jag behöver inte 
använda farliga kemikalier  
- kan jag klara mig bättre utan kontanter  
 
 
VI BEHÖVER DIGITAL KOMPETENS! 
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