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Sammanfattning 

 

Samhället och arbetsmarknaden efterfrågar idag fler och nya kunskaper av de elever som 
lämnar gymnasiet. Utvecklingen på den tekniska fronten går snabbt framåt och idag är det 
nästan en självklarhet att man ska ha datorvana och känna till de vanligaste 
användningsområdena. För bildeleverna blir det viktigt att de får möjlighet att känna till och 
hantera de program som idag är allt vanligare förekommande bland yrkesutövarna inom 
bildområdet. Mot en bakgrund av det har jag undersökt hur bildundervisningen ser ut och 
bedrivs på två olika skolor i en kommun i Västerbotten. De frågeställningar som jag har 
arbetat med är, om och vilka digitala verktyg som används i bildundervisningen. Samt vad 
man kan uppnå med det digitala skapandet, vilka fördelar/nackdelar som finns. För att få svar 
på mina frågor har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med ett antal lärare från två olika 
gymnasieskolor, samt kompletterat med egna observationer från mina verksamhetsförlagda 
utbildningsperioder. Jag har också gjort litteraturstudier och bearbetat dessa som bakgrund till 
mitt arbete. I mitt resultat har jag kommit fram till att de digitala verktygen har en plats i 
bildundervisningen på dessa skolor, dock inte i så stor utsträckning ännu som det borde vara 
utifrån målen. Idag används de mest som en tillgång i skissarbeten eller efterbehandling av 
bilder, snarare än att de ligger som fokus i utbildningen. 
 
 
Nyckelord: Digital bildbehandling, bildundervisning, bildframställning, datorbild.  
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Inledning 

 

Bakgrund 

Samhället har förändrats mycket de senaste 50 åren. Utvecklingen går snabbt, inte minst inom 

de tekniska områdena. Vi lever i en datoriserad tidsålder vilket kräver helt andra kunskaper av 

oss människor idag i jämförelse med vilka kunskaper som ansågs viktiga för 50 år sedan. 

Skolan ska följa samhällets utveckling och gymnasieutbildningarna ska erbjuda eleverna de 

kunskaper de behöver för att kunna komma ut i samhället med nyttiga erfarenheter. 

 

Mitt arbete tar ett avstamp i vad kursplanerna säger om bildämnet som sådant och vilka 

kunskaper som är relevanta för eleverna under deras utbildning. På skolverkets hemsida står 

att läsa om ämnet bild och dess syfte. Här kan man se att ämnet bild och form syftar till att ge 

kunskaper inom bild- och formområdets uttrycksmöjligheter och samhälleliga funktion samt 

att det ska utveckla kreativitet hos eleverna, konstnärligt skapande och ett analytiskt tänkande. 

Vidare står att läsa hur det i det fria konstnärligt utövandet ständigt pågår ett 

experimenterande med olika material och uttrycksformer samt att ämnet bild och form 

spänner över ett brett område och innefattar både traditionella och nya kunskapsområden 

(www.skolverket, Bild och form). Bildämnet ska alltså fylla en bred funktion, både ge 

eleverna kreativitet, verktyg för konstnärligt skapande och ett analytiskt förhållningssätt samt 

ge dem metoder och verktyg som är relevanta för deras fortsatta bildskapande. Som jag 

tidigare nämnde ska både traditionella och nya kunskapsområden ingå i bildämnets 

utformande på skolorna. Vad menas då med nya kunskapsområden? Samhällets utveckling 

går fort och tekniken springer ifrån oss om vi inte ständigt uppdaterar oss. Media är ett sådant 

ämne som ständigt behöver uppdatera sina metoder och sin teknik för att eleverna ska få en 

användbar kunskap efter sin utbildning. Men hur ligger det egentligen till med bildämnet? 

Idag framställs bilder allt oftare med digitala verktyg som digital kamerautrustning, ritbrädor 

(tablets), bildbehandlingsprogram som Photoshop, Paint, Painter Pro, men också med 3-d 

program som t.ex. Maya. De som arbetar med bilder på en professionell nivå, till exempel 

illustratörer eller fotografer, använder sig allt oftare, om inte helt uteslutande, av digitala 

verktyg. Vilket också därför borde vara en ytterst relevant fråga för bildämnet eftersom de 

elever som väljer att studera konst troligtvis också vill arbeta med bild/form i sitt kommande
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arbetsliv. Min fråga blir: Erbjuds eleverna möjligheten att få dessa kunskaper inom 

bildframställning och bildskapande? Eller bedrivs bildundervisningen fortfarande på ett 

traditionellt sätt med huvudsakligen analogt skapande trots att kursplaner säger att nya 

kunskapsområden ska vara en del av bildundervisningen?  

 

Anledningen till att jag valde att undersöka detta område är för att jag själv arbetar en hel del 

med digitala verktyg när det gäller bildskapande och vet vilka möjligheter det kan ge i sitt 

bildskapande och i sin kunskapsutveckling. Det finns uppfattningar, som även jag tidigare 

delat, om att det skulle vara ”fusk” att använda sig av digitala verktyg för att framställa bilder. 

Men jag har fått vika mig för den åsikten och ser det inte alls som något hämmar kunskap 

utan snarare tvärtom. Digitala verktyg kan ge dig ett mod att testa nya saker som du annars 

kanske inte skulle vågat ta dig an. Även om man jobbar med ett digitalt verktyg måste man 

fortfarande känna till grunder om konst så som, färg och form, ljus och skugga, samt hur man 

jobbar med bildvinklar och perspektiv (Becker, 1993:10). Datorn som bildskapande verktyg 

blir egentligen bara ytterligare en teknik som möjliggör bildframställning för individen. En 

teknik som jag absolut vill använda mig av i min kommande undervisning som bildlärare. 

 

Syfte 

Mitt syfte med att skriva om digitala verktyg i bildämnet är att jag vill öka mina kunskaper 

om hur bildämnet ser ut och bedrivs idag, genom intervjuer, på två olika gymnasieskolor i en 

kommun. Jag vill utreda om lärarna och eleverna använder sig av digitala verktyg i bildämnet, 

för att framställa eller bearbeta bilder, samt i vilken utsträckning. 

 

Frågeställningar 

Används digitala verktyg i bildundervisningen idag och i sådana fall vilka? 

 

Vad kan man uppnå genom att använda sig av digitalt skapande i bildundervisningen samt 

vilka fördelar och nackdelar finns? 
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Litteraturgenomgång 

 

Digitala verktyg och samhället 

Datorer är ingen ny företeelse i samhället, men det är kanske mer på senare år som tekniken 

har exploderat och brett ut sina arbetsområden. Idag används datorer till alla möjliga saker, 

inte minst inom bildframställning eller bildbehandling. Att den digitala tekniken får allt mer 

utbrett användningsområde i samhället gör också att det ställer nya krav på skolorna och 

utbildningarna. 

 

Under 1970-talet kom de första datorerna till svenska skolor men det var först på 1980-talet 

som de började användas på allvar. Alltså har datorn inte funnits alltför länge som ett 

pedagogiskt hjälpmedel i skolan (Lindh, 1997:67). Skolorna måste inrätta sig och bedriva 

undervisning efter de mål som är utsatta för att eleverna ska få en bra och värdefull 

utbildning. När vi lever i ett samhälle där vi möts av tusentals bilder var dag är det viktigt att 

eleverna utvecklar en bildmedvetenhet och ett kritiskt tänkande. ”Med massmediernas alltmer 

förfinade bildmanipulationer utifrån en datoriserad bildhantering blir också elevernas egna 

övningar på området avgörande, när man söker bygga upp en kritisk medvetenhet inför det 

samhälleliga bildutbudet” (Datorbild och undervisning i bild, (1987), Rapport nr. 4., s.11). 

Ofta retuscheras reklambilder eller modebilder och vi ”luras” att tro att det är verklighet 

eftersom dessa förändringar inte är tillräckligt stora för att vi direkt ska märka att bilden och 

personen på bilden har blivit ”förskönad” med hjälp av den digitala tekniken (Ohlsson, Webb 

& Westerlund, 1999:11). I och med detta blir dessa kunskaper av att kunna kritiskt granska 

bildutbudet i samhället väldigt viktiga. Enligt de pressetiska publiceringsreglerna i Sverige får 

man inte publicera nyhetsbilder med digitala ingrepp eftersom det är viktigt att läsaren ska 

kunna förlita sig på att bilden är verklig och äkta. (Ohlsson, Webb & Westerlund, 1999:11). 

 

Cinadler, Bjurman och Regnér skriver om samhällets snabba utveckling och att i och med 

denna samhällsförändring med nya krav på kunskap och färdigheter måste det också ske 

förändringar inom skolan. De menar att arbetsmarknaden ställer nya krav på människorna och 

”att behärska datorn blir en ny basfärdighet som arbetsgivaren kommer att ta ’för given’. På 

morgondagens arbetsplats är datorn ett lika naturligt hjälpmedel på skrivbordet som 
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telefonen” (Cinadler, Bjurman & Regnér, 1995:14). Därför menar de att det är viktigt att 

skolan tar sitt ansvar att utbilda eleverna till individer som är attraktiva på arbetsmarknaden, 

och att skolan väljer att bedriva undervisning som främjar dessa kunskaper.  

 

Datorstöd och undervisning 

Jörgen Lindh belyser i sin bok Datorstödd undervisning i skolan frågor kring datorn som 

pedagogiskt hjälpmedel och riktar sin uppmärksamhet mot frågor som ”Hur kan datorn 

användas på ett meningsfullt sätt i undervisningen?”  (Lindh, 1997:17), samt med ett fokus på 

vilka möjligheter eller problem det finns med datorstödd undervisning.  

 

Lindh definierar begreppet datorstöd i undervisningen såhär; 

 

Datorstöd i undervisningen intar en särställning. Denna datoranvändning ska vara 

ett stöd som syftar till att ge undervisningen större möjligheter och/eller öka dess 

kvalitet. Datorstödet kan vara särskilda datorprogram, framställda för en viss 

undervisningssituation i ett ämne, t.ex. matematik, samhällskunskap, fysik och 

kemi. Det kan också vara mer generella program, som används för att lösa 

arbetsuppgifter av olika slag. Exempel på detta är ord- och textbehandling i svenska 

och användning av databaser i samhällskunskap (Lindh, 1997:51).  

 

Vidare skriver han; ”Det är viktigt att lärarens genomgång, elevernas arbetsuppgifter och 

användandet av hjälpmedel av eleverna upplevs som en sammanhängande helhet och inte som 

fristående beståndsdelar. Datorer bör därför komma in som naturliga arbetsredskap i en sådan 

process” (Lindh, 1997:61).  

 

Eftersom brukandet av datorer är ett relativt nytt fenomen i skolvärlden kräver det nya 

kunskaper av lärare. Tekniken och programvarornas utveckling kräver av lärarna ett ständigt 

uppdaterande av sina kunskaper samt ett tekniskt kunnande som den tidigare läraren inte 

behövde i samma utsträckning. Lindh skriver att detta i sin tur också leder till att lärarrollen 

förändras, att den idag inte lika mycket handlar om att förmedla information utan mer om att 

agera handledare till eleverna. Vidare säger han att om hälften av eleverna i en klass klarar av  
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eller känner till tekniken så behöver inte läraren behärska tekniken. ”De datakunniga eleverna 

kan hjälpa sina kamrater, men också lärarna” (Lindh, 1997:62-65, 65). Vilket i sin tur också 

bidrar till att lärarrollen förändras, läraren blir den som skapar utmaningarna och 

lärosituationerna medan eleverna navigerar sig i dem med läraren och sina kamrater som stöd.   

 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna  

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) finns att läsa att skolan har till uppgift att 

”…överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i 

samhället”. /---/ ”Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt” (Lpf 94, s.5). Därför blir deras förmåga att 

tillägna sig och använda ny kunskap viktig. Läroplanen säger att eleverna genom sina studier 

ska skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i arbetslivet och ny teknologi är två 

viktiga aspekter som ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. (Lpf 94, 

s.5). Detta, att skolans uppdrag är att förmedla viktiga kunskaper till eleverna, gör att det blir 

en högst aktuella fråga att diskutera vad som är viktig kunskap både idag och i framtiden. 

Det är inte bara lärarna som har uppsatta mål att arbeta mot i sin vardag, även rektorerna har 

ett stort ansvar att axla. Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därför bland annat ett 

särskilt ansvar för att ”…arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till 

handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel” (Lpf 94, s.16). 

 

Även kursplanerna förtäljer vilka kunskaper som idag räknas som viktiga kunskaper och 

färdigheter hos eleverna. I beskrivningen av syftet för bildämnet står; ”Utbildningen i ämnet 

bild och form syftar till att ge kunskaper om bild- och formområdets uttrycksmöjligheter och 

samhälleliga funktion” (www.skolverket, Bild och form). I och med samhällets utveckling 

kommer inte bara nya tekniker, utan också nya sätt att se på bildämnet. Medias roll i 

samhället är utbrett, och därmed även bildens roll. Därför är det viktigt att eleverna lär sig 

bildens språk och roll i samhället. I bild och form kursens fördjupningskurs står som kursmål 

att eleven ska ”…kunna arbeta med såväl traditionella konstformer som med nyare former av 

konstnärligt skapande” (BF 1203, Bild och form, fördjupning), vilket stödjer bilden om att 

elever i sin utbildning ska få möjlighet att lära sig om digitalt skapande och vilka möjligheter 

det kan medföra. 
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Idag finns det också en kurs som heter Digitalt skapande som bland annat finns på en av 

skolorna som jag besökt, där fokus uteslutande ligger på det digitala skapandet. Med det 

digitala skapandet följer också annat, till exempel teknik och utrustning. Hur fungerar det och 

vilka begränsningar eller möjligheter erbjuder tekniken? I och med den nya teknikens intåg 

väcks också frågor kring andra nyttiga kunskaper, t.ex. bestämmelser kring ägandet av en 

bild. I Digitalt skapande ska även eleven lära sig om detta, och känna till etiska och rättsliga 

regler inom området. (EOS1201, Digitalt skapande).  

 

Bildämnet 

Anders Marner och Hans Örtegren är lärare på Umeå Universitet och har forskat och skrivit 

mycket kring de estetiska ämnena i skolan. I Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella 

utvärderingen 2003 skriver de om bildämnet och att digitaliseringen av stillbilden har medfört 

att bildbehandling har blivit allt mer vanligt förekommande i olika sammanhang. 

Idag används den digitala tekniken både i skolor, och i hemmen på fritiden. Man kan säga att 

det har skett en utökning av användningsområdena i jämförelse med tidigare då tekniken mest 

användes i professionella sammanhang (Marner & Örtegren, 2005:137). Vidare skriver de att 

orsaken till att datorer har fått en så stor genomslagskraft är bland annat på grund av bilden, 

och refererar sedan till datorspelet som exempel (Marner & Örtegren, 2003:138). Utan bilden 

skulle inte datorspelet finnas eller ha så stark genomslagskraft som det har idag. 

 

Genom den nya mediesituationen med nya medier att framställa bilder på blir också nya 

frågor viktiga. Inte minst hur man kan bedöma en bilds sanningshalt. I de bildbehandlings-

program som finns idag kan du utan problem manipulera bilder och förändra bildens budskap 

eller sanningshalt (Marner & Örtegren, 2003:138). Vidare belyser de vikten av att bildämnets 

utveckling måste följa samhällets, idag lever vi i en väldigt mediebaserad värld och det 

påverkar hela skolan (Marner & Örtegren, 2003:139).  

 

I denna mediebaserade värld luckras också konstbegreppet upp, ”…konsten beblandar sig  

med andra typer av bilder, medier och genrer”(Marner & Örtegren, 2003:140). De menar att  

man i skolan måste ställa frågan om vad kultur och konst är idag eftersom ett traditionellt  

konstbegrepp inte längre är relevant i bildämnet (Marner & Örtegren, 2003:140). Trots detta  
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säger de att utvecklingen däremot har varit ganska långsam i bildämnet i jämförelse med 

andra skolämnen, även om det idag finns nya styrdokument som talar för den digitala 

utvecklingen. ”Om bildämnet på sikt ska kunna spela en viktig roll i skolan och vara i takt 

med tiden är det angeläget att ämnet utvecklas i riktning mot ett mer renodlat 

kommunikationsämne” (Marner & Örtegren, 2003:145). Trots att eleverna tycks se bildämnet 

som ett roligt och intressant ämne verkar varken de, eller deras föräldrar, tillskriva ämnet dess 

relevans. De ser inte bildämnet som särskilt viktigt eller nyttigt för vidare studier eller val av 

yrke (Marner & Örtegren, 2003:146).  

 

Vidare skriver Marner och Örtegren att moderna medier och digital bildbehandling bör få mer 

utrymme i bildundervisningen och att bildtolkning och bildbehandling är en allt viktigare 

medborgerlig kompetens idag. Trots detta, efterlyser bildlärarna fortfarande fortbildning i 

digital bildhantering (Marner & Örtegren,  2003:146).  

 

Digitala verktyg i bildundervisningen 

I grundkursen bild på gymnasiet ska eleven efter avslutad kurs bland annat kunna skapa bilder 

i olika material och med olika tekniker samt känna till användningsområden och egenskaper 

hos vanligt förekommande material, utrustning och hjälpmedel som används inom 

tvådimensionellt bildskapande. Vidare ska de kunna analysera och tolka bildens språk och 

uttrycksmöjligheter, samt ha kunskap om bildens användning och betydelse i kulturliv och 

samhälle. Att kunna arbeta med layout, att kombinera text med bild, samt att känna till 

upphovsrättsliga bestämmelser är andra mål som eleven ska nå (BF1201 – Bild). 

 

”Det främsta hindret för datorns utveckling mot ett bildmedium var datorteknikernas egna 

föreställningar om datorn som en siffer- och textmaskin. Under 70-talet växte bildhantering på 

datorn dock fram och under 80-talet slog det igenom: ritprogrammen…” (Becker, 1993:24). 

De program som möjliggör bildhantering och bildskapande på datorer är mycket 

välutvecklade och erbjuder stor potential för vad som går att göra med bilder. Det handlar inte 

längre om begränsningar, eller problem, utan om möjligheter. Photoshop eller Painter som 

exempel, två välutvecklade bildhanteringsprogram där möjligheterna är väldigt stora. 

”Måleriprogrammen har blivit mycket sofistikerade. Ta Painter till exempel, vars pensel kan  
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simulera kol, vaxkrita eller pastell och du kan måla blött eller torrt, definiera hur färgen byggs 

upp i skikt, vidare ge ytor textur och sätta belysning” (Becker, 1993:18-19). 

Idag äger de allra flesta hushåll en dator och många ungdomar tillbringar stor del av sin vakna 

tid framför den, de befinner sig på olika chatter eller forum men också bild- och 

musikskapande har blivit allt vanligare förekommande. ”Den nya tekniken har i skolan länge 

förknippats med teknik och ekonomi, men under senaste åren har vi sett allt fler exempel på 

hur nya skolämnen erövrar området” (Becker, 1993:3). Skolan ska integrera elevernas liv i 

undervisningen så att de känner att det finns ett samband mellan innehållet som ska läras och 

deras vardag. I programmålen för Estetiska programmet står att läsa att ”genom användning 

av datorer i de estetiska karaktärsämnena ges tillfälle att praktiskt pröva möjligheterna att 

skapa bild, text, musik, ljud, ljus och rörelse” (Programmål för Estetiska programmet, 

Skolverket). Detta gör att det är viktigt att vi i vår undervisning erbjuder eleverna att tillägna 

sig dessa kunskaper.  

 

Brita Dunderberg Jonsson skriver om att arbeta med datorer i bildundervisningen i Skapande 

bild och musik – med datorstöd, att man kan skilja på två olika tekniker att skapa bilder. 

Manuellt skapade bilder, det vill säga tecknade, målade, skapade i lera eller gips, osv. eller 

bilder framställda med tekniska medel, t.ex. fotografi, film, video och datorbild (Becker, 

1993:11). Enligt programmålen för de Estetiska programmen ska alla dessa delar finnas med i 

bildundervisningen, alla lika viktiga för att eleverna ska få en så bred och användbar kunskap 

som möjligt. Med samhällets utveckling ska inte längre bildämnet längre bara beröra 

hantverket och alla dess tekniker, utan också ge eleverna kunskaper om bildämnets nya roll, 

den digitala utvecklingen och allt som kommer med den.  

 

Marner skriver i sin artikel En ny syn på konst i informationssamhället (1995), att datorerna 

borde vara det naturliga framställningssättet i bildundervisningen, inte så att de nödvändigtvis 

måste ersätta penna och pensel, men att de bör finnas i centrum för att främja kreativiteten hos 

eleverna. Han menar att med hjälp av program som t.ex. Photoshop kan man snabbt testa eller 

genomföra idéer och ”…komma till klarhet över bildens retorik” (Marner, artikel, 1995). 
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Digital bildframställning  

Anders Marner skriver i Ryktet om måleriets död är inte överdrivet att det idag finns nya 

kanaler med nya sätt att göra bilder på och att de nya sätten hotar de gamla eftersom de är mer 

effektiva och lättare når ut till fler. I och med de nya sätten att framställa bilder på skapas 

också ett nytt uttryck (Marner, 1997, kulturtidskriften 90-tal, nr. 20). Även om de avancerade 

datorprogrammen kan simulera den analoga, handgjorda konstteknikerna blir det ändå inte 

samma sak, man talar om en ny estetik med nya syften och funktioner. ”Liksom fototekniken 

en gång breddade våra bildspråkliga möjligheter gör datorbildtekniken det idag. Avancerat 

konstnärligt bildskapande pågår dessutom redan på datorbildområdet” (Datorbild och 

undervisning i bild, 1987, Rapp. nr. 4:3). Marner delar upp konstvärlden i två delar och 

nämner två begrepp; ”centripetalt och centrifugalt” (Marner, 1997, kulturtidskriften 90-tal, nr. 

20). Han menar att det centripetala är en inåtsträvande konstvärld som söker efter renhet och 

abstraktion. Den söker konstens minsta nämnare, och lämnar populärkulturen utanför. Han 

skriver att ”man gör inte målningar eftersom det finns mer tidsekonomiska sätt att göra bilder, 

t.ex. med foto, film, video och dator” (Marner, 1997, kulturtidskriften 90-tal, nr. 20). Med 

centrifugalt menar Marner att konstvärlden rör sig i en utåtgående rörelse som strävar efter att 

”…i konst föra in utanförliggande fenomen” (Marner, 1997, kulturtidskriften 90-tal, nr. 20). 

Vidare menar han att detta i sin tur blir konst beroende på omgivningen. 

 

Marner skriver att konstens problem idag är samma som hantverkets, med det menar han att 

gamla hantverk dör ut mer och mer och nya verksamheter, i detta fall, digitaliseringen ersätter 

de gamla. ”Konsten har sett medier som något negativt och som en källa för ’påverkan’, ett 

hot snarare än ett löfte. Det är den synen på medier som möjliggör ett fortsatt intresse för den 

handgjorda bilden sedd som en antites till medierna” (Marner, 1997, kulturtidskriften 90-tal, 

nr. 20). Detta gör också, menar Marner, att vi fortfarande ser på en handgjord målning som 

mer ”riktig” och äkta än en datorgjord bild.  
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Metod 

 

Jag har valt att basera mitt arbete och få svar på mina tidigare nämnda frågeställningar med 

hjälp av att göra kvalitativa intervjuer. För att kunna se hur skolor jobbar med bildämnet idag 

har jag formulerat elva frågor som sedan mynnat ut i några intervjuer med olika lärare på två 

skolor i Västerbotten. Förutom att mitt arbete baseras på intervjuer har jag också gjort praktik 

på de båda skolorna vid flera olika tillfällen. För att ytterligare kunna skapa en bild om hur 

bildämnet ser ut, och hur bildlärarna arbetar på dessa två skolor tänker jag att mina egna 

observationer under mina verksamhetsförlagda perioder (VFU - perioder) kan bidra med 

vidare information i mitt arbete. Observationerna är utföra genom att iaktta eleverna och 

lärarna samt vilka arbetssätt som förekommer på dessa två skolor.  

 

Urval 

Jag valde ut två gymnasieskolor i Västerbotten som jag besökte och utförde där mina 

intervjuer. Dessa skolor valdes av två anledningar, dels för att jag tidigare har haft kontakt 

med dessa och känner till vilka lärare som arbetar där men också för att utformningen av 

bilden ser olika ut på skolorna. Den ena skolan har ett estetiskt - bildprogram medan den 

andra skolan endast bedriver bildundervisning i fristående kurser som tillhör andra icke-

estetiska program. Jag tyckte att det kunde vara intressant att titta på dessa två skolor av de 

anledningarna, för att kunna utröna om det finns någon skillnad mellan dem samt för att få en 

bredare och fylligare data att bearbeta. 

 

Intervjuer 

Intervjupersonerna som låg för mitt fokus blev lärarna eftersom jag ville ta reda på hur de 

tolkar de styrdokument som de har till sitt förfogande i sitt arbete och för att kunna få en 

djupare inblick i hur de bedriver sin undervisning utifrån dessa. Jag valde att intervjua 3 

bildlärare på varje skola. Urvalet av dessa gjordes strukturerat, eller efter de lärare som hade 

mest bildundervisning på schemat. 

 

Jag började med att formulera frågeställningar som jag ansåg vara relevanta för att kunna göra 

intervjuer och få svar på mina frågor. I konstruktionen av mina frågor har jag försökt att  

 

                10 



 

endast använda mig av öppna frågor för att få så uttömmande och ärliga svar som möjligt av 

intervjupersonerna (se bilaga). 

                      

Genomförande 

Det första steget efter att jag formulerat tydliga frågor blev att ta kontakt med 

intervjupersonerna. Kontakten skedde genom att jag skickade ut mail med en förfrågan om de 

ville eller hade möjlighet att delta i min studie. Jag bifogade frågorna så att de skulle kunna 

bilda sig en uppfattning om vad det rörde sig om och för att kunna ta ställning till om de ville 

delta. I mailet förklarade jag också kortfattat att jag höll på med ett examensarbete och vilket 

syftet med mitt arbete var. 

 

Intervjuerna skedde sedan med de lärare som var villiga att delta i min studie. För att få med 

så mycket data som möjligt från mina intervjuer valde jag att spela in samtalen. För att ge 

respondenterna tid att tänka efter och ge ärliga och ej framstressade svar antecknade jag 

samtidigt. 

 

Bearbetning av insamlad data skedde sedan hemma genom att lyssna genom banden och 

skriva upp intervjuerna ordagrant. Detta förtydligade mina resultat ytterligare, när jag både 

kunde lyssna på banden, läsa det i skrift samt se till mina egna intervjuanteckningar. 

En av bildlärarna som ville medverka i mitt arbete hade inte möjlighet att delta i en intervju så 

vi löste det genom att hon svarade via mail istället. 

 

Datainsamlingsmetoder 

För att få lite mer bakgrundsinformation runt mitt forskningsområde har jag sökt och 

bearbetat litteratur. Det har varit lite svårt att hitta forskning som rör just mitt arbetsområde 

men jag har funnit en hel del annan användbar litteratur i ämnet. Bland dem även litteratur 

som behandlar programvaror och digitala bilder samt bildskapande med datorer. Litteraturen 

har jag hittat genom sökning på bibliotek och med hjälp av andra forskares litteraturlistor. 

Nackdelen med mina källor är att de snabbt blir föråldrade, vilket jag kunde uppleva i vissa 

fall, detta innebar dock inte att det inte fanns relevant information att hämta, men jag har tagit 

hänsyn till vilket år litteraturen var skriven.  
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Förutom litteraturbearbetning har jag, som tidigare nämnt, använt mig av kvalitativa 

intervjuer samt egna observationer från VFU. Observationerna används till största del som ett 

komplement till mina intervjuer och nämns i min analys. 

                   

Begränsningar 

När jag påbörjade mitt arbete funderade jag först även på att utforma och genomföra enkäter 

med elever i olika klasser för att få deras syn på digitala verktyg i bildämnet också. Men allt 

eftersom arbetet fortskred beslöt jag mig för att begränsa mig till att endast undersöka hur 

lärare ser på och arbetar med digitala verktyg i sin undervisning. Detta för att undvika att 

arbetet skulle bli för stort eller spretigt, och för att jag istället skulle kunna koncentrera mig på 

ett område istället, dvs. om digitala verktyg används i bildundervisningen idag, samt vilka 

fördelar/nackdelar det finns med det.  

 

Etiska överväganden 

Då mitt arbete baseras främst på personliga intervjuer var jag noga med att klargöra i mina 

utskick av mail att alla uppgifter skulle behandlas anonymt, både medverkandes namn och 

skola, samt att det insamlade materialet efter bearbetning skulle förstöras. 

Dessa uppgifter kändes viktiga att informera deltagande personer om eftersom de skulle 

kunna påverka deras ställningstagande om de ville ställa upp eller inte. Jag betonade också att 

vetskapen om vilka skolor/personer som deltar inte är relevant information för mitt arbete. 
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Resultat 

 
Intervjuresultat 

För att finna svar på mina frågeställningar, gjorde jag ett antal intervjuer med olika lärare på 

två olika gymnasieskolor i Västerbotten. Mina intervjuer bestod av 11st frågor, varav det i 

vissa fall ställdes följdfrågor beroende på vilka svar jag fick av de intervjuade personerna. För 

att få ett övergripligare resultat har jag valt att gruppera liknande frågor och sammanställa 

dessa tillsammans. Frågorna 1 – 5 behandlas först, sedan fråga 6 – 7, fråga 8 behandlas 

enskilt, och frågorna 9 – 11 är sammanslagna. Eftersom mina intervjuer gjordes på två olika 

skolor har jag valt att redovisa dessa var för sig för att kunna se om det finns några skillnader i 

deras svar. 

 

 

Skola A – en skola med en specifik gymnasial bildutbildning. 

 

Vilka digitala verktyg används av lärare och elever och vad är orsaken till att dessa 

lärare jobbar/inte jobbar med dessa verktyg? 

På skola A är de vanligaste digitala verktygen som lärare och elever jobbar med 

digitalkamera, Photoshop och Scanner. Ännu finns inga ritbrädor på denna skola men det är 

på gång att köpas in eftersom eleverna önskar att det ska finnas att tillgå. Tanken är också att 

det ska köpas in fler digitalkameror så bildeleverna alltid har kameror att tillgå som en del i 

bildskaparprocessen. Som det ser ut idag på skolan tillhör de digitala kamerorna mest 

fotokurserna, fast man försöker använda de så ofta som möjligt i bildkurserna också.  

 

De orsaker som gör att dessa lärare väljer att jobba med digitala verktyg är för att det är 

praktiskt och roligt och för att eleverna tycker att det är en intressant bildform. 

Digitalkameran fungerar som ett utmärkt skissverktyg och eleverna kan lätt göra egna 

förlagor, eller jobba med att testa olika idéer som de sedan kan använda när de ska måla eller 

teckna. En annan anledning till varför lärarna väljer att jobba med digitala verktyg är att det 

öppnar dörrar för bildlagring på ett bra sätt. Här fyller de digitala verktygen ett lite annat 

syfte, man kan lätt fota av elevernas arbeten och lätt lägga upp i mappar och på så sätt få en  
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bättre överblick om vad eleven presterat under året. Ingen av de intervjuade lärarna uppger 

några orsaker till varför de inte skulle vilja jobba med digitala verktyg. 

 

Finns det vissa digitala verktyg som du anser vara mer relevanta för elevernas 

utbildning och bildskapande? Och vilken nytta finns det i att använda dessa? 

”Alla digitala verktyg känns relevanta för en bildelev idag. En bildelev borde kunna behärska 

alla dessa mer eller mindre, även om de känner att det inte riktigt är deras grej”, uppger en av 

lärarna på skolan (Lärare 2). Andra specifika verktyg som lärarna anser vara viktiga är olika 

bildbehandlingsprogram så eleverna kan jobba vidare med sina bilder i datorn.  

En av lärarna menar att Photoshop är ett värdefullt verktyg men hon skulle vilja att det fanns 

mer tid för att använda det. 

 

Nyttan som finns i att använda dessa verktyg är många. Ur en fotoaspekt är det mycket mer 

miljövänligt och dessutom ekonomiskt bättre. Man kan snabbare få fram bilder och samtidigt 

kan man jobba mer mot bildinnehåll och med bildkomposition. Det blir alltså mer 

tidsekonomiskt att få fram bra bilder menar en av lärarna. 

 

Följdfråga till lärare 2: Upplever du att bildämnet  håller på att gå mot en ny riktning? 

”Nej, inte än. Det känns inte som en hotbild, snarare som ett komplement” (Lärare 2).  

 

Vad kan man uppnå genom att använda sig av digitalt skapande istället för analogt i 

bildämnet? Vilka fördelar och nackdelar finns? 

Här är lärarna överens om att man snabbare kan framställa bilder. Att man kan testa olika 

färger och former och att fokus förflyttas från tekniken och istället till uttrycket, och förmågan 

att uttrycka sig i bilder. De menar att man snabbare kan samla ihop en idébank, men att det 

samtidigt också kräver mer teknisk utrustning som kameror och datorer.  

 

Vad som hamnar på minussidan är att det är dyrt och besvärligt att hålla ordning för lärarna, 

samt att tekniken ska fungera. Andra aspekter är att många lärare inte känner att de har den 

kunskapen som krävs för att bedriva en bra undervisning inom området. En av lärarna 

tillägger också att man inte får glömma bort hantverket och kunskaperna i de analoga 

arbetssätten. 
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Finns det en efterfrågan av eleverna att få jobba med digitala verktyg och har lärarna 

tillräckliga kunskaper för att kunna bedriva en bra  undervisning? Finns den 

fortbildning att tillgå som lärarna behöver? 

Det verkar som att det finns en efterfrågan av eleverna att få jobba med digitala verktyg i 

bildundervisningen. Inte av alla, men i en klass är det alltid 3-5 elever som efterfrågar det 

uppger en lärare. Vad som då främst eftersöks är ritbrädor samt en större användning av 

digitalkameror i kombination med bildframställning i bildkurserna.  

 

Vad gäller lärarnas kunskaper i frågan ser det ut som att det finns kunskaper, men inte 

tillräckligt. Önskemål från lärarnas sida är att få mer kunskaper i olika programvaror, t.ex. 

Photoshop och Illustrator. På frågan om de tycker att de får den fortbildning som de behöver 

är de intervjuade lärarna oeniga. En av dem tycker inte att de får det som behövs, medan en 

annan svarar att man kan söka det man vill ha och att det inte brukar vara något bekymmer att 

få. Hon menar att man kanske inte alltid får det allra ”värsta” men i alla fall en ganska 

likvärdig fortbildning. 

 

 

Skola B – en skola som erbjuder fristående bildkurser. 

 

Vilka digitala verktyg används av lärare och elever och vad är orsaken till att dessa 

lärare jobbar/inte jobbar med dessa verktyg? 

De verktyg som används på denna skola är många. Digital stillbilds- och videokamera, 

bildbehandlingsprogram som Photoshop, layoutprogram, Flash, Solid Works samt Premiere, 

men även scanner och skrivare. Det finns många olika kurser på den här skolan, vissa är 

renodlade bildämnen, andra är mer inriktade på design eller rörlig bild. Trots detta verkar det 

finnas ett visst användande av digitala verktyg även i de renodlade bildkurserna, som t.ex. i 

bild och form grundkurs. 

 

Som anledning till att använda digitala verktyg i undervisningen berättar lärarna att det är 

lättare och ger större möjligheter att testa olika saker, att få expressiva uttryck, samla idéer 

samt förverkliga tankar som man vill gestalta. Det kan också fungera som ett verktyg som 

eleverna kan jobba med och på så sätt skapa sina egna förlagor med. Detta används 

digitalkameran väldigt mycket till. 
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”En annan positiv sak är att man kan göra så kallade portfolios, och bättre få en överblick på 

elevernas arbeten även om det inte finns något direkt digitalt syfte med det”, menar en av 

lärarna (Lärare 2). En annan lärare uppger också att hon använder digitala verktyg för att vissa 

kurser kräver det. 

 

Finns det vissa digitala verktyg som du anser vara mer relevanta för elevernas 

utbildning och bildskapande? Och vilken nytta finns det i att använda dessa? 

De verktyg som dessa lärare ser som mest relevanta för elevernas utbildning är 

digitalkameror, både stillbilds- och videokameror. Samt Photoshop, som en av lärarna menar 

är ett program som många kan ha glädje av i många sammanhang (Lärare 2).  

 

Nyttan som finns i de digitala verktygen beskriver lärarna på lite olika sätt. En lärare pratar 

om att det är ett direkt medium där man snabbt kan se ett resultat och snabbt göra ändringar 

om det inte blev bra, samt att man lätt kan träna på bildkomposition med kameran.  

En annan lärare uttrycker på samma sätt att det går fortare att komma fram till vissa resultat 

men också att du har tillgång till ett större urval av bilder. Sedan tillägger hon att det beror så 

mycket på vad uppgiften går ut på också, att det blir som en till dimension, fokus på tekniken 

eller fokus på t.ex. färg. En tredje lärare menar att nyttan ligger i hur dagens bildsamhälle ser 

ut idag. Att man ute på företag där man jobbar med bilder använder mestadels digitala medier 

och att nyttan ligger i att lära sig något som man kan använda sen i arbetslivet. Men också att 

det är ett nytt verktyg och att man med det kan göra nya saker. Hon menar att det blir som en 

utveckling av bildämnet. 

 

Vad kan man uppnå genom att använda sig av digitalt skapande istället för analogt i 

bildämnet? Vilka fördelar och nackdelar finns? 

De fördelar som de olika lärarna har angivit är att det digitala skapandet kan förenkla bilden 

så att eleven kan förstå ett perspektiv exempelvis, eller vilka färger en bild är uppbyggd av. 

Det kan också ”…vara lättare att få det ’snyggt’,” uppger en av lärarna (Lärare 2). ”Allting 

som gör det roligt att jobba med bilder är på något sätt värt. Det ger en tillfredställelse”.  
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Följdfråga till lärare 2: Menar du att en elev som betraktar sig själv som svag, får 

möjlighet att stärka sitt självförtroende och framställa en bra bild med hjälp av digitala 

verktyg? 

”Nja, framförallt i digitalt skapande när de får jobba med porträtt. Till exempel sätta in sitt 

eget ansikte i Mona-Lisas målning. Då kan det vara lätt att få det bra. Det beror så mycket på, 

om de inte kan datorer blir det ändå svårt, men när de jobbar med förlagor kan det vara så” 

(Lärare 2). 

Slut följdfråga.  

 

En annan lärare formulerar sig så som att det ibland är en genväg, och det kan vara bra. Men 

att det beror på vad man fokuserar på i en bild, vad som är det viktiga och vad man vill 

åstadkomma. Om det är det genuina hantverket kanske man tappar lite men om det är idén 

man vill gestalta, eller om man vill testa eller experimentera, då vinner man mycket. Hon 

anser ändå att man vinner mer än vad man förlorar. ”För man ersätter ju aldrig det andra ändå, 

man tecknar ju och målar och formar, det gör man ju ändå. Det kan man ju inte göra i en dator 

så, om man ska ha fram en produkt. Det blir aldrig samma sak, det blir som nya saker det man 

gör i datorn, det är väl skillnaden” (Lärare 3). 

 

Nackdelen som finns med det digitala skapandet är att den digitala bilden ställer krav på allt 

bildskapande, menar en lärare, och att det gör att det blir svårt att acceptera sina egna 

handtecknade bilder. En annan lärare säger att bara för att man behärskar tekniken är det inte 

säkert att man vet hur man kan använda det på bästa sätt. Hon menar att det lätt kan bli ”too 

much”, särskilt när eleverna jobbar med layout. 

 

Finns det en efterfrågan av eleverna att få jobba med digitala verktyg och har lärarna 

tillräckliga kunskaper för att kunna bedriva en bra  undervisning? Finns den 

fortbildning som lärarna behöver att tillgå? 

På denna skola verkar det inte finnas alltför stor efterfrågan om att få jobba med digitala 

verktyg. En av lärarna tror att det kan bero på att de är så kursutformade och att eleverna vet 

att om de vill jobba med skapande på en digital nivå, väljer de en sådan kurs. 

En annan lärare menar att när eleverna väljer rena bildkurser så förväntar de sig att de ska få 

måla, så många blir därför förvånade när de får fota och jobba med datorn också. Men hon  
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upplever att många är positiva till det och att de tycker att det känns seriöst att de får använda 

flera verktyg. En tredje lärare instämmer i det resonemanget och tillägger att det också är så 

att få elever vet vilka verktyg som finns att tillgå och vad de ska fråga efter. Hon upplever att 

det finns en viss efterfrågan på t.ex. ritbrädor och att det oftast då är de elever som har 

föräldrar eller syskon som är intresserade och håller på med sådant skapande. Att arbeta med 

ritbrädor är något som bildlärarna på denna skola skulle vilja utveckla.  

 

När det handlar om lärarna anser att de har tillräckliga kunskaper eller ej, får jag lite blandade 

svar. En säger att man lär ut det man kan, och att man aldrig blir fullärd. En annan svarar 

snabbt nej, medan en tredje anser att hon har tillräckliga kunskaper på vissa områden, medan 

hon brister på vissa andra. Avslutningsvis menar hon att uppgraderingarna går fort och att det 

är stora kliv mellan vad som kan göras i de nya programmen.  

 

Alla dessa lärare är överens om att de skulle vilja ha mer fortbildning än vad de i dagsläget 

har. Orsaken till bristen på fortbildning är tid och pengar. En lärare utrycker en frustration 

över att hon känner att hon anser sig ha kunskaper i grafisk formgivning, men inte tillräckliga 

kunskaper i programvaran. En annan lärare menar att man ska väl egentligen inte klaga, att 

fortbildning vore kul men att det kanske inte är säkert att man behöver allt det heller, och att 

man kan lära sig mycket själv genom att bara sitta och jobba i programmen. Sådan 

fortbildningstid, på eget ansvar, tror hon är lättare att få än att få åka iväg på kurs. 
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Analys 

 

Litteratur- och intervjuresultat  

Litteraturen som jag har läst och bearbetat har varierat både i tryckår samt relevans för mitt 

arbete. En tydlig tråd som jag tycker mig ha sett i min jakt efter forskning/litteratur är att det 

finns rätt mycket skrivet om IT och datorstöd i skolan, fast det gäller oftast de mer teoretiska 

ämnena. Det verkar inte finnas lika mycket skrivet eller undersökt om datorns funktion i de 

estetiska ämnena vilket är synd, tycker jag, eftersom datorn kan utgöra ett alldeles förträffligt 

redskap i bildämnet. Lindh skriver om datorstödd undervisning men talar inget i boken om 

bildbehandlingsprogram och dess funktion i bildämnet. Jag skulle vilja inkludera dessa i hans 

definition. Varför Lindh inte även tar upp detta kan möjligtvis bero på att datorer i 

bildundervisningen inte har tillämpats i samma utsträckning som de har i de mer teoretiska 

ämnena än så länge. 

 

Kerstin Mattsson och Lisbeth Rudemo skriver i förordet i Skapande bild och musik – med 

datorstöd att ”…datoranvändning i framtiden måste vara ett viktigt inslag också inom de 

estetiska ämnena”  (Becker, 1993:3). Man skulle då kunna säga att vi idag befinner oss i 

framtiden, nu 14 år senare, och den datorstödda undervisningen har börjat bre ut sig i 

skolorna. Fortfarande i en ganska blygsam tappning, då ingen av de skolor som jag har 

intervjuat och träffat, använder t.ex. ritbrädor som anses vara ett ganska viktigt komplement 

till datorerna i bildundervisningen. Däremot verkar det som både Photoshop och digitala 

kameror används flitigt på de båda skolorna, men inte som det främsta skaparinstrumentet, 

utan mer som en del i bildskaparprocessen.  

 

Finns det någon skillnad mellan de två skolorna? 

Sammanfattningsvis kan jag inte se några stora skillnader mellan de olika skolorna. Visst 

skiljer de sig åt en aning eftersom de har ett lite annorlunda utbud. Skola A jobbar med ett 

renodlat estetiskt program medan skola B har fristående kurser. Vissa av dessa kurser drar lite 

mer åt det digitala hållet, t.ex. rörlig bild och digitalt skapande. Vad gäller de rena 

bildkurserna tycker jag att de båda skolorna verkar jobba väldigt liknande med de digitala 

verktygen, ofta som en del i processen när eleverna ska framställa bilder, som skissredskap  
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eller som verktyg för att skapa egna förlagor. Ingen av skolorna säger att de jobbar fullt ut 

med det digitala skapandet men båda skolorna skulle vilja utveckla och erövra det fältet 

ytterligare. Främst då i form av att köpa in fler digitalkameror och några ritbrädor. Andra 

önskemål var också att det skulle finnas fler datorer i klassrummen på skola A. I dagsläget 

fanns det bara en per klassrum. 

 

Vilka digitala verktyg används i bildundervisningen? 

Marner skriver om att de digitala verktygen har en plats i bildämnet, inte kanske som en 

ersättare av de gamla sätten att jobba med bilder på, men definitivt som en del i 

bildutbildningen iallafall (Marner, En ny syn på konst i informationssamhället, 1995). 

Photoshop är ett exempel på ett populärt program som alla lärare i mina intervjuer varit eniga 

om att det är ett verktyg som eleverna borde lära sig att behärska. Digitalkameran är ett annat 

verktyg som alla dessa lärare använder flitigt i sin bildundervisning. I övrigt nämndes några 

andra programvaror som Flash, Solid Works och Premiere, samt andra verktyg som digital 

videokamera, scanner och skrivare. Dock användes dessa verktyg inte särskilt mycket i de 

rena bildkurserna. Ingen av lärarna uppger att de jobbar med något 3-D program i de rena 

bildkurserna, men att de gärna skulle vilja ha ritbrädor till skolan så eleverna får prova på 

tekniken. I dagsläget använde ingen av skolorna ritbrädor i sin undervisning trots att ”det är 

enklare att göra friare illustrationer med en tryckkänslig penna än med mus. Man kan variera 

färgmängd eller linjetjocklek genom att trycka olika hårt” (Ohlsson, Webb & Westerlund, 

1999:125). Med denna vetskap saknar skolorna en viktig del av utrustningen när det handlar 

om att arbeta med datorer och bild. 

 

Vilken nytta finns det och vad kan man uppnå med det digitala skapandet? 

Dipak Lahiri skriver att ”Arbetet med datorn stimulerar eleverna till ett kreativt bildskapande” 

(Becker, 1993:6), vilket är något som de lärare jag har intervjuat instämmer i. Alla lärare som 

jag har kommit i kontakt med under mitt arbete menar att användandet av digitala verktyg, 

både kameror och programvaran Photoshop fungerar utmärkt som ett skissverktyg eller en 

möjlighet till att snabbt kunna testa idéer. Marner skriver om att det idag med den nya 

tekniken också skapas nya uttryck, trots att dagens programvaror kan efterlikna den 

handgjorda konsten, blir det ändå inte samma sak (Marner, 1997, kulturtidskriften 90-tal, nr. 

20).   
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Så förutom att eleverna får kunskap om den nya tekniken får de också tillgång till ett nytt 

uttryck. 

 

Idag möjliggör datorerna och Internet att man kan nå ut till fler människor med sina verk, det 

finns fler kanaler och bilder når fler människor över hela världen. Konstvärlden har vidgats 

och idag är kanske det viktigaste man kan lära sig i bildens värld, bildens språk.  

 

Alltmer oberoende av tid och plats skaffar, sänder, mottar, bearbetar och använder 

vi information till att öka vår kunskap, kontrollera processer, organisera 

produktionen och arbetslivet. Den hanterbara informationen i datorkraften kommer 

att påverka sätten att hantera och organisera det vardagliga livet, olika sociala 

mönster och politiska strukturer (Cinadler, Bjurman & Regnér, 1995:5). 

 

I och med att bilderna når ut till fler människor blir det också viktigt att man är medveten om 

bildernas budskap, vem som är sändaren och vem som är mottagaren. Man kan säga att bilden 

har fått nya syften och funktioner i samhället. Marner och Örtegren skriver att bildämnet 

behöver utvecklas mot ett mer renodlat kommunikationsämne för att det på sikt i skolan ska 

kunna spela en viktig roll och vara i takt med tiden (Marner & Örtegren, 2003:145). Flera av 

de lärare som jag intervjuade menade att fokus förflyttas en aning med den digitala tekniken, 

från den tekniska biten, till uttrycket. Om bildämnet ska kunna utvecklas mer mot ett 

kommunikationsämne kanske de digitala verktygen är en bra väg att gå. Eleverna behöver inte 

bekymra sig lika mycket om att kunna bemästra oljan och dess egenskaper utan kan i ett tidigt 

stadie av sin bild istället fokusera på bildens komposition, balans, uttryck och språk.   

 

Marner pratar om att konstvärlden kan delas in i två delar, där den en står för den rena, sanna 

konsten medan den andra för in konst i utanförliggande fenomen, däribland räknar han in 

populärkulturen. Vidare menar han att digitaliseringen hotar de gamla sätten att framställa 

bilder och konst på och att det fortfarande råder en uppfattning om att en handgjord målning 

är mer äkta, eller mer ärlig och värd, än en digital bild (Marner, 1997, kulturtidskriften 90-tal, 

nr. 20). Samhället ser lite annorlunda ut idag om man jämför med hur det såg ut för bara 20 år 

sedan. Med alla dessa nya kanaler och möjligheter föds också nya behov. Inom bildområdet 

betyder det till exempel att vi har nya möjligheter till att kunna publicera och sprida våra 
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bilder. Internet är en sådan kanal som ger oss oändliga möjligheter att nå andra människor, 

globalt, med våra bilder. Att det görs och publiceras fler bilder gör också att vi använder fler 

bilder i jämförelse med tidigare. ”Enligt några uppskattningar framställs mer än fem gånger så 

många bilder inom tio år. Så gott som hela denna ökning kommer att vara digitalt producerad” 

(Ohlsson, Webb & Westerlund, 1999:5). Den digitala tekniken och dess möjligheter till 

bildframställning är definitiv här för att stanna trots att många kan känna sig hotade av att den 

gamla tekniken ska dö ut eller stagnera. En av de intervjuade lärarna uttryckte, som svar på en 

följdfråga som hon fick, att hon inte ansåg att de digitala verktygen och möjligheterna i 

bildämnet hotade den gamla sätten. Hon ansåg snarare att det blev ett komplement till vad 

som redan finns.   

 

Datorer och dess användningsområden fyller allt större funktioner i dagens samhälle, både i 

arbetslivet, skolan och på fritiden. Det är lärarna som har till uppdrag att ge eleverna de 

kunskaper de behöver för att kunna komma ut i arbetslivet. Trots detta kan jag i mina 

intervjuresultat se att en majoritet av lärarna fortfarande efterfrågar mer utbildning, och 

uttrycker en viss rädsla för att arbeta med kurser eller ansvarsområden där de anser att deras 

erfarenheter eller kunskaper i programvaror brister. ”Klyftan mellan de lärare som kan 

använda datorn som arbetsredskap och de som inte kan riskerar att öka om man inte 

systematiskt tar sig an fortbildningen” (Cinadler, Bjurman & Regnér, 1995:16). Detta gör att 

det blir av allra högsta vikt att lärarna får den fortbildning som krävs för att de ska kunna 

arbeta mot en samhällsnyttig skola.  

 

I mina intervjuer kan jag se att det finns en efterfrågan från eleverna att få jobba med digitala 

verktyg. Hur stor efterfrågan som fanns på de olika skolorna varierade en aning. Kanske 

främst på grund av att den ena skolan (skola B) erbjöd mer variation i sina kurser och att de 

elever som bestämt visste med sig att de ville arbeta digitalt medvetet sökte sig till dessa 

kurser eftersom fokus ligger just däri. ”Elevernas grundinställning till datorer i 

undervisningen är positiv” (Cinadler, Bjurman & Regnér, 1995:23), vilket jag tycker mig 

själv också ha kunnat se. Förutom att lärarna som jag intervjuat har uppgett att eleverna trivs 

i den digitala miljön, har jag också under min praktik kunnat iaktta hur eleverna utnyttjar 

datorernas funktioner och möjligheter.    
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Maria Hurtig har forskat på hur barn och ungdomar lär sig med hjälp av portfolios i skolan. 

Hon menar att ”elever som använder digitala portföljer (portfolio) förbättrar sin förmåga att se 

hur de själva utvecklas i olika ämnen. De lär sig dessutom hantera datorn bättre och förstå vad 

den kan användas till…” (KK-stiftelsens skriftserie, nr.18, 2005:39). Alla de lärare som 

deltagit i mina intervjuer har uppgett användandet av digitala portföljer som en positiv sak 

med de digitala verktygen. I och för sig finns det väl inget egentligt digitalt syfte ur en 

bildframställningsvinkel med metoden som sådan, förutom att eleverna lär sig spara och lagra 

sina bilder. Lärarna menar att portföljen gör att det är lätt att lägga upp och spara elevernas 

arbeten så att det blir mer överblickbart och enklare att se deras prestationer under skolåret, 

både ur lärarsynpunkt när det kommer till att betygssätta, men även för elevernas egen skull. 

 

Idag är de skolor som jag har besökt förhållandevis ganska bra utrustade med digitala verktyg 

och datorer. ”All digital utrustning har blivit betydligt bättre, samtidigt som priset sjunkit 

kraftigt” (Ohlsson, Webb & Westerlund, 1999:7), detta påverkar självfallet hur skolornas 

möjligheter till digitalt arbete ser ut. Ofta verkar det vara en ekonomifråga hos skolorna 

huruvida välutrustade de är med moderna medier och vilka möjligheter till fortbildning som 

finns att tillgå. Om lärarna vill gå en kurs av en certifierad föreläsare, t.ex. i en specifik 

programvara så kan det kosta upp emot 10 000 kronor. Så det är inte så underligt att många 

lärare fortfarande anser att de behöver mer fortbildning inom många områden. 
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Diskussion  

 

Syftet med mitt arbete var att jag ville ta reda på hur två olika skolor jobbar med digitala 

verktyg i bildämnet. Jag ville få en bild av om digitala verktyg används i undervisningen och 

vilka fördelar eller nackdelar som lärarna upplever kommer med den nya tekniken. 

 

Hur ser bildämnet ut idag på dessa två gymnasieskolor i Västerbotten? 

Efter att ha genomfört mina intervjuer samt även gjort VFU på båda dessa skolor anser jag att 

det håller på att ske en förändring. Lärarna på dessa två skolor jobbar idag med mer digitala 

verktyg i bildämnet än vad jag hade förväntat mig. Fortfarande kanske inte i den utsträckning 

som skulle behövas för att eleverna ska få de kunskaper som krävs av arbetslivet inom 

bildskapande men de verkar ändå vara på väg. Idag är det inte det digitala skapandet som 

dominerar undervisningen som bedrivs, men det ser ändå ut som att skolorna och lärarna har 

en vision och skulle vilja kunna utveckla denna skaparform.  

De verktyg som används mest i skolorna idag är Photoshop och digitalkameran. Fortfarande 

ser det inte ut som att dessa verktyg används i sin fulla potential utan mer som skissverktyg 

eller som ett led i en process som i slutändan är ett ”analogt” skapat verk.  

 

Många lärare verkar idag också vara medvetna om att samhället och det kommande yrkeslivet 

kräver vissa digitala kunskaper från eleverna men trots det används inte de digitala verktygen 

mer i bildundervisningen än vad de gör. Vad beror det då? Ekonomi och fortbildning var de 

främsta anledningarna till varför det inte fanns mer av det digitala skapandet. Utrustning var 

en annan aspekt som angavs som ligger nära knutet till den ekonomiska frågan.  

 

Alla de intervjuade lärarna jobbar med något slags digitalt verktyg i sin undervisning och alla 

ser också att det finns stora användningsområden för det. En av lärarna uppgav att hon 

önskade att det fanns mer tid för eleverna att kunna jobba med de digitala verktygen medan 

några andra menade att de digitala verktygen är ett tidsekonomiskt sätt att framställa bilder på.   

Det kan tyckas lite motsägelsefullt att en av lärarna menar att hon gärna skulle använda ett 

program som Photoshop mer om det fanns tid för det, medan andra menar att de digitala 

verktygen främjar ett snabbare arbete. Bildämnet är redan ett ämne som lider av att många  
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olika saker ska rymmas, olika tekniker, bildspråk, komposition osv. Jag anser att en hårdare  

satsning på det digitala skapandet i skolorna kanske skulle kunna motverka brist på tid att 

hinna med allt som hinnas skall eftersom, som så många lärare nämnt, att fokus förflyttas i 

bilden från hantverket till uttrycket.  

 

Skolornas utrustning  

Om man ska kunna bedriva en undervisning som är tillräcklig för att eleverna ska kunna få de 

kunskaper som de behöver för att kunna klara sig i arbetslivet måste man också ha en skola 

som är utrustad med tillräcklig teknik. I dagsläget finns det inte tillräckligt med 

digitalkameror, inte heller med datorer. En av skolorna har bara en dator i var klassrum och 

den används mest till undervisningsgenomgångar eller till att söka på Internet. Ingen av 

skolorna har ritbrädor till eleverna, men båda skulle vilja köpa in. Ingen av skolorna arbetar 

med 3-d program men båda skolorna uppgav att de använder Photoshop. Frågan jag ställer 

mig då är om det är i tillräcklig utsträckning? Enligt min mening är det inte det. Egentligen 

finns det inte heller någon ursäkt, anser jag, till att inte förse skolan med de medel som krävs 

för att eleverna ska få en värdefull utbildning, särskilt inte när kursplaner förespråkar det.  

Vid inköpstillfället av de digitala verktygen kanske det kommer att kosta en extra summa, 

men efter att skolan är tillräckligt utrustad kostar det i princip inget förutom skrivarpapper och 

bläck. Programvaror kan vara lite dyrt om man ska köpa in många licenser, men håller länge. 

Ofta behöver man inte vara uppdaterad med de senaste versionerna, de förändringar som 

kommer i de nyaste programvarorna skiljer sig som regel inte alltför mycket i jämförelse med 

de äldre, och det räcker för att ge eleverna en bra grund att stå på iallafall.  

 

Än finns det en lång väg att gå om man i skolorna ska kunna hålla jämn takt med samhällets 

utveckling och krav på kunskaper.  

 

Bedrivs undervisningen efter vad skolplan och kursplaner säger? 

De allra flesta, om inte alla, bildrelaterade kurser på gymnasiet idag talar för att eleven ska få 

möjlighet att lära sig om, och använda sig av, olika material och tekniker som används för 

bildframställning, såväl gamla som nya. Ändå anser jag att det saknas mycket för att kunna 

säga att skolorna som jag har besökt uppfyller dessa krav i sin undervisning. Båda skolorna  
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använder i och för sig många relevanta verktyg men fortfarande enligt min mening inte i 

tillräcklig utsträckning. De som påbörjar bildlärarutbildningen idag på Umeå Universitet 

kommer inte bara att stöta på den traditionella konsten att framställa bilder på, idag finns det 

också vissa moment som behandlar den digitala biten och som är lika obligatorisk som övrig 

bildundervisning. Detta moment är relativt nytt i utbildningen, men viktigt att det finns med 

anser jag. Många lärare som är yrkesverksamma idag har inte fått den utbildningen under sin 

skolning och det märks sedan i deras yrkesutövande. Konsekvenserna blir att de upplever att 

de saknar kunskap inom de områden som kursplaner idag säger att de ska kunna hantera och 

detta avspeglar sig i sin tur på elevernas utbildning. 

                 

Enligt min mening tror jag att många lärare inte riktigt är medvetna om vilka möjligheter som 

det digitala skapandet erbjuder eftersom det är ett relativt nytt instrument till att framställa bra 

bilder. Ta ett program som Photoshop, jag tror att många vet att detta program erbjuder stora 

möjligheter till att jobba med bilder på en efterbehandlingsnivå, att jobba med färgsättning, 

beskära bilder eller leka med andra effekter som att lägga filter eller sätta ljuskällor på bilden. 

Vad jag tror att många lärare idag saknar lite är en inblick i den digitala världen. Jag kan ta 

dataspelet som ett exempel, eller omslagen till dessa, allt detta skapas oftast på digital väg, 

och det är görligt i ett program som t.ex. Photoshop. Det går att jobba på liknande sätt i 

Photoshop med att blanda färger och bygga upp en målning som det gör på handgjord väg 

med en färgpalett och olja, men till detta krävs det oftast en ritbräda av något slag. Tyvärr tror 

jag inte att alltför många lärare är medvetna om vilken potential dessa bildprogram har, så 

oftast arbetar man istället med dessa endast som ett verktyg för efterhandling av bilder eller 

som ett skissverktyg.  

 

Fördelar eller nackdelar med den nya tekniken? 

I mina resultat kunde jag se både för- och nackdelar med den nya tekniken, men övervägande 

finns det mest positiva reaktioner. Lärarna uppgav att eleverna snabbare kunde samla ihop 

idéer och skissa, prova förslag osv. samt att de lättare kunde fokusera på uttrycket i sina bilder 

istället för att haka upp sig på något mindre relevant i skapandeprocessen. Ofta används också 

de digitala verktygen på dessa skolor som en slags samlingsstation för elevernas arbeten, i 

form av digitala portfolios, där lärarna lättare kan få en överblick av elevarbetena. Även om  
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detta kanske inte kan ses som en funktion med ett digitalt lärosyfte i sig, är det ännu ett 

praktiskt användande av de digitala verktygen som gynnar både lärare och elever. Vad som 

hamnade på minussidan handlade ofta om att lärarna upplevde att det kunde vara besvärligt 

att hålla ordning och reda på utrustningen samt krånglande teknik.  

 

Personligen kom jag i kontakt med det digitala skapandet under min lärarutbildning. Jag 

tyckte att det var intressant men det var först när jag såg några bilder på Internet som var 

framställda på digital väg som jag förstod vad man egentligen kan åstadkomma med ett 

program som t.ex. Photoshop. Min ritbräda köpte jag för snart ett år sedan och har haft enormt 

stor glädje av den, det har inte inneburit att jag har slutat teckna eller måla ”analogt”, utan 

snarare att jag har fått möjlighet att utvecklas i en mycket snabbare takt. Med den digitala 

tekniken har jag lättare kunnat testa olika saker, nya färgkombinationer eller träna mig på 

komposition. Eftersom man lätt kan testa utan att behöva oroa sig för att originalet går förlorat 

ges man en möjlighet till att kunna jämföra bildens resultat före och efter en ändring vilket 

kan vara mycket lärorikt. 

 

Till sist… 

Om både kursplaner och lärarna själva talar för den digitala teknikens intåg i 

bildundervisningen, varför har inte skolorna kommit längre än vad de har gjort? Är det bara 

en ekonomifråga eller lärarnas brist på fortbildning, eller handlar det om något annat? Är det 

så att lärarna upplever att bilden och bildämnet hotas av de nya teknikernas intåg på samma 

sätt som jag själv en gång gjorde. När jag ställde den frågan till en av lärarna på skola A 

svarade hon att hon inte upplevde det som en hotbild utan snarare som ett komplement.  

Kanske är det lite så det ser ut allmänt sett i dessa två skolor, att de digitala verktygen inte 

ännu får ta sin fulla plats utan att de fortfarande bara kan erkännas som ett komplement till 

den traditionella konsten. Fokus ligger fortfarande främst på den ”analoga”, handgjorda 

konsten vilket jag ser som ett tecken på att den fortfarande prioriteras högre än den digitala. 

                 

Hur tillförlitligt är mitt resultat?  

Med tanke på att mitt arbete endast baseras på ett antal intervjuer och att de utfördes på två 

gymnasieskolor i Västerbotten kan man inte säga att mitt resultat är generaliserbart. Hade jag 
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gjort fler intervjuer kanske jag fått ett annorlunda resultat, inte kanske nödvändigtvis ifall fler 

lärare från dessa skolor hade deltagit, eftersom jag anser att uppgifterna de lämnat om hur de 

arbetar i sin bildundervisning stämmer väldigt bra överens med mina erfarenheter av skolorna 

under min praktik. Om jag hade haft möjlighet att besöka fler skolor för intervjuer och 

observation hade mitt resultat kanske blivit annorlunda.  
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Slutord/epilog: 

 

Efter att ha arbetat med frågeställningar kring digitala verktyg i bildundervisningen på två 

olika gymnasieskolor känner jag att jag har fått svar på mina funderingar. Det har börjat ske 

en förändring i bildämnet men fortfarande har de digitala verktygen inte intagit en självklar 

plats inom ämnet, inte på någon av de skolor i den kommun som jag har besökt iallafall. 

 

När jag påbörjade arbetet hade jag idéer om att även genomföra enkäter bland eleverna på 

dessa skolor för att få deras syn på sin undervisning, vilket jag fortfarande anser skulle vara en 

intressant aspekt att ta hänsyn till i ett vidare forskningsprojekt. En annan tanke som slår mig 

är att det skulle vara intressant att återvända till samma skolor om 5-10 år för att se hur 

bildundervisningen har utvecklats under en tid.  

 

I övrigt har det varit värdefullt för mig att undersöka om och i vilken utsträckning digitala 

verktyg används i bildämnet på dessa skolor. Personligen anser jag att det är värdefulla 

kunskaper att ge eleverna i det samhälle som vi lever i och jag kommer att arbeta för att kunna 

bedriva undervisning inom detta område när jag i framtiden handhar min egen undervisning. 
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Bilagor                         Bilaga 1 

 

Mail med förfrågan om deltagande i mina intervjuer 

 

Hejsan! 

  

Jag håller för tillfället på med att skriva mitt examensarbete som handlar om Digitala verktyg 

i bildämnet. 

  

Jag undrar nu om du skulle vara intresserad av att delta i en intervju som rör detta ämne.  

Intervjun kommer att vara anonym, både gällande namn och skola, den informationen är inte 

relevant för mitt arbete. Intervjun kommer att ta ungefär en halvtimma, och spelas in. Detta 

material kommer naturligtvis att förstöras efter att jag har bearbetet materialet. 

  

Jag skulle vara väldigt tacksam om du känner att du kan ställa upp och medverka i mitt arbete. 

Om du vill/kan delta skulle det vara väldigt bra om vi kunde genomföra intervjun någon gång 

nästa vecka. 

  

Jag bifogar frågorna så du kan titta igenom dem. (En möjlighet är också att svara på dem via 

mail om en intervju inte känns genomförbar för dig.) 

  

Tack på förhand! / Johanna Lundberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Digitala verktyg i skolan                                                    Bilaga 2 

 

Med digitala verktyg menar jag t.ex. 

Digitalkamera 

Olika bildbehandlingsprogram 

3-d modellprogram 

Ritbräda 

Scanner 

 

Frågeställningar: 

1. Används digitala verktyg i din bildundervisning?  

Vilka? 

 

2. Vad är orsaken till att du väljer eller inte väljer att arbeta med digitala verktyg i din 

bildundervisning? 

 

3. Erbjuds dina elever att arbeta med digitala verktyg? 

Vilka? 

 

4. När du/eleverna jobbar med digitala verktyg, på vilket sätt används dessa? 

Till vad? 

 

5. Finns det vissa digitala verktyg som du/eleverna använder mer eller mindre? 

 

6. Finns det vissa verktyg som du anser vara mer relevanta för elevernas utbildning, 

bildskapande? 

 

7. Vilken nytta anser du att det finns i att använda digitala verktyg i bildundervisningen? 

 

8. Vad anser du att man kan uppnå genom att använda sig av digitalt skapande istället för 

analogt i bildämnet? 

Nämn några fördelar och nackdelar? 

 



 

                      Bilaga 2 (forts.) 

 

9. Finns det en efterfrågan från eleverna att få arbeta med digitala verktyg i bildämnet? 

 

10. Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att arbeta med digitala verktyg i bildämnet? 

 

11. Får du den fortbildning du behöver för att kunna arbeta med digitala verktyg i din 

undervisning? 

 

 


