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SAMMANFATTNING 
 

I dagens samhälle har den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt. Det krävs i stort sett i de 
flesta yrken att man har en god datorvana. Som blivande bildlärare vill jag se hur man kan 
arbeta med att föra in datorn i bildämnet. Att arbeta med datorstödd undervisning i bildämnet 
är något som både kursplan och läroplan förespråkar. Mot bakgrund av detta har jag har 
intervjuat tre stycken lärare på olika skolor som berättar om hur de gör för att arbeta med 
datorn i deras undervisning. Två av dem arbetar på grundskolans högre åldrar och den tredje 
på ett estetiskt inriktat gymnasieprogram. Den litteratur jag använt som bakgrund till mitt 
arbete belyser de fördelar som datorstödd undervisning kan ge, samt även de hinder och 
problem som kan uppstå. I mitt resultat efter intervjuundersökningen kom jag fram till att man 
som lärare inte alltid behöver besitta mest kunskap då det gäller datorer. Det finns mycket 
kunskap hos eleverna som man kan använda. Det kom även fram att man kan klara sig på 
relativt liten utrustning beroende på hur man lägger upp sin undervisning. Då det gäller det 
pedagogiska upplägget av undervisningen så arbetade dessa lärare genom att blanda både 
analoga och digitala tekniker. Alla elever som läser bild har tillgång till de datorer som finns i 
bildsalarna och eleverna får arbeta väldigt självständigt. Huvudsakliga arbetsområden är 
bildkommunikation, reklam, montage, bildredigering samt video. 
 

Nyckelord: Datorstödd undervisning, bildbehandling, datorbild, datorkunskap 
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INLEDNING 
 

Vi lever i en datoriserad tid och det förutsätts att man har goda kunskaper när det gäller 

Internetanvändning och datorkunskap. Jag skall bli lärare i bland annat ämnet bild. Det känns 

som en självklarhet för mig att föra in datorn i detta ämne. I många yrken där man arbetar 

med bild i någon form, till exempel som designer, arkitekt eller inom reklam, kan det vara bra 

att kunna använda till exempel bildredigeringsprogram. Därför tycker jag att det är viktigt att 

eleverna redan i skolan får en bra grund i att använda datorn. Eftersom den inte bara är ett 

redskap för att behandla olika dokument vill jag arbeta med att introducera datorn som 

verktyg när det gäller bildskapande, det vill säga datorgrafik och bildbehandling. Med 

datorgrafik menas bilder som skapats med datorns hjälp. I det ingår till exempel att rita och 

måla med datorns hjälp. Bildbehandling avser bearbetning av bilder skapande utanför datorn 

som till exempel manipulering och retuschering av foton. Att arbeta med dator och konst är 

något som konstnärer började mycket tidigt med, redan under 60-talet,1 men det är först på 

senare år som det börjat uppmärksammas mer och mer och accepteras som verktyg. Mitt 

examensarbete kommer därför att handla om datoranvändning i bildämnet.2 Om att arbeta 

med datorn som verktyg och som komplement till pennan. Kursplanen för det estetiska 

programmet betonar att eleverna skall arbeta med datorer i ämnet. ”Genom användning av 

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

bild, text, musik, ljud, ljus och rörelse.”3 

 

Anledningen till att jag valde detta arbete är att jag för några år sedan kom i kontakt med 

datorn som verktyg när det gäller datorgrafik och bildbehandling. Jag tycker det är väldigt 

fascinerade verktyg att arbeta med och det har gett mig fördjupade kunskaper när det gäller 

mitt eget bildskapande. Även om datorn är ett verktyg som kan underlätta bildskapande så 

förutsätter det att man har goda kunskaper vad gäller till exempel färg, ljus, skugga och 

perspektiv.  

 

 

 
                                                
1 Svensson, Gary, (2000) Digitala pionjärer. Datakonstens introduktion i Sverige.  
2Att använda datorn som hjälpmedel eller komplement till den traditionella undervisningen. (Datorstödd 
undervisning). Med detta menas till exempel att använda olika program, till exempel ordbehandlare i Svenska, 
eller kalkyleringsprogram i matematik. Då det gäller bild avser jag främst olika bildbehandlingsprogram som till 
exempel Photoshop. 
3 Utbildningsdepartementet, (1994) Kursplan för det estetiska programmet, inr. bild och formgivning 
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SYFTE 
 

Syftet med mitt arbete är att visa på hur man kan arbeta med datorns hjälp i 

bildundervisningen samt att diskutera för- och nackdelar med datorstödd undervisning i 

bildämnet i skolan. 

 

Frågeställningar 

 

• På vilket sätt arbetar man med dator/används dator i bildämnet? 

• På vilket sätt skulle datorn som verktyg kunna främja eleverna bildutveckling och 

stärka deras intresse? 

• Vilket material/redskap behövs?  

• Vilka kunskaper krävs av läraren för att arbeta med dator i bildundervisningen? 

• Vilka för- och nackdelar finns det? 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
BAKGRUND 
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Datorn har funnits i skolans värld i cirka 20 år och på senare tid har dess användningsområden 

brett ut sig över skolans ämnen. Undersökningar av Skolverket på uppdrag av bland andra 

Delegationen för IT i skolan har visat att antalet datorer ökar i skolan.4 Tack vare bättre 

teknik, snabbare datorer, mer lättanvända program, används datorn allt mer som pedagogiskt 

hjälpmedel i undervisning.5 

 

Då användning av datorer inte bara ökat i skolans värld utan även inom det flesta yrken i 

samhället förutsätts det att eleverna har goda kunskaper inom data och IT användning. När 

man läser ett estetiskt program och vill arbeta vidare med det i yrken inom sitt ämne, krävs 

det att man har god kännedom om hur man arbetar med olika grafik- och 

bildbehandlingsprogram. Eleverna måste därför vara förberedda på att komma ut i ett 

högteknologiskt samhälle och denna förberedelse bör de få tidigt. På så sätt får eleverna redan 

en inarbetad grund i datoranvändning att bygga vidare på senare.6  

 

Vad säger läroplanen 

Även läroplanen betonar att eleverna skall få en grund inom dataanvändning. Den betonar att 

skolan skall se till att eleverna är medvetna om den teknologiska utvecklingen och uppger att 

alla i skolan skall sträva mot att varje elev: 

 

är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, 

förändringar i samhälls- och yrkesliv och ökad internationell samverkan. Eleven skall 

därmed förstå behovet av personlig utveckling i yrket.7 

 

Det står även om rektors ansvar:  

 

att se till 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,8  

En ny lärarroll 

                                                
4 Skolverket (2001), Skolans datorer 2001 – en kvantitativ bild.  
5 Skolverket, (1998) ”…utvecklingen beror då inte på användningen av datorer.” s. 10 
6 Cinadler, Robert. (1995) IT-stöd i undervisningen, s. 40 
7 Utbildningsdepartementet, Lpf 94 stycke, 2.4 
8 Ibid. Stycke 2.6 
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När vi för in datorn i undervisningen leder detta till att den traditionella lärarrollen förändras. 

Arbetet med datorn förutsätter att eleven kan arbeta väldigt självständigt och lära sig söka 

information på egen hand. Lärarrollen blir då mer en handledande roll, att leda eleven rätt och 

kunna hjälpa till om det blir problem, samt att vara ett bollplank för elevens idéer.9 Författaren 

Gunilla Jedeskog skriver i sin bok Lärare vid datorn att genom att flytta ut datorerna i 

klassrummen, skapas en bättre interaktion mellan läraren och eleven, men även elever 

emellan, vilket kan innebära ett gynnsammare lärande.10  

 

Jedeskog skriver vidare om olika problem som kan uppkomma då det gäller att hålla en del av 

undervisningen med datorstöd. Hon menar på att många lärare kanske inte är vana att arbeta 

med denna teknik.11 Det krävs att läraren hela tiden håller sig à jour med tekniken då 

utvecklingen går snabbt framåt och förbättringar görs hela tiden. I boken Datorn som 

pedagogiskt hjälpmedel belyser hon att det är lätt att råka ut för fenomenet att inte vara ”bäst i 

klassen” längre. Med det menas att läraren kan uppleva att han/hon befinner sig på en mer 

jämlik nivå med eleverna. Detta kan medföra att läraren känner sig osäker och utsatt och kan 

till och med få en negativ inställning till datorstödd undervisning, men det kan också bli så att 

läraren känner sig sporrad till att lära sig mer och tillsammans med eleverna lär sig mer.12 Det 

är därför viktigt att skolorna satsar på fortbildning och kurser för lärarna för att de skall kunna 

känna sig uppdaterade. Författaren menar att det bör ingå till större del i själva 

lärarutbildningen. En annan viktig aspekt är att lärare gärna bör ta tillvara på elevernas 

kunskaper och möjligheter, eftersom de ofta har bra kunskaper i data och lär sig snabbt. Det är 

inte fel att låta dem hjälpa varandra eller arbeta tillsammans.13  

 

Utbildningsteoretikern Seymour Papert skriver om en egen upplevelse med att erkänna för 

sina elever att han inte hade all kunskap och menar att genom denna erkännelse fått en väldigt 

bra samarbetsgemenskap med sina elever, där alla lär av varandra.14  

 

För att datorstödd undervisning skall fungera är det viktigt att som lärare kunna se datorn som 

en resurs till den övriga undervisningen. Det är inte meningen att den skall ta över 

                                                
9 Skolverket (1998) s. 17 
10 Jedeskog, Gunilla. (1996), Lärare vid datorn. s.52 
11 Ibid. s. 45, 55, 138 
12 Jedeskog, (1993), Skolan och datorn, datorn som pedagogiskt hjälpmedel, s. 30 
13 Jedeskog, (1996) s. 46-47 
14 Papert, Seymor. (1999) Familjen och nätet, s. 174 
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undervisningen utan vara ett komplement till den.15 Bara för att det finns program och datorer 

behöver vi inte använda dem om det går lika bra med penna och papper.16 I ämnet bild går det 

till exempel arbeta med skisser på det traditionella sättet med penna först och eventuellt färg. 

Från sin färdiga skiss går man vidare till att arbeta vidare med dator. På så sätt får eleverna ett 

bra förhållningssätt till det de gör och till tekniken.17 Jedeskog skriver att: 

 

Genom att använda datorn som ett komplement i den traditionella undervisningen 

stimuleras eleverna till ökad nyfikenhet och ett större intresse för att utveckla och 

fördjupa kunskaperna väcks, vilket utgör ett stöd för inlärningen.18  

 

För att det skall fungera med datorstödd undervisning är det viktigt att läraren är insatt i 

programmen och kanske till viss del kan påverka innehållet i dem. Det bör även vara relativt 

lätt för eleven att ta till sig det, för att inte intresset skall förloras. Att skapa intresse är en 

viktig roll för lärare. En nackdel med datorstödd undervisning, menar Jedeskog, är att många 

program kan vara ganska svåra att lära sig och det kan hända att eleverna helt enkelt ger upp 

eftersom de inte kommer ihåg hur de gjorde sist för att åstadkomma vissa förändringar. De 

kan därför komma att behöva mycket hjälp innan de kan arbeta självständigt, vilket ställer 

stora krav på lärarens kunskap om programmen.19  

 

Det är även en hel del ramfaktorer som spelar in på huruvida det är möjligt att ha en delvis 

datorbaserad undervisning i bild. Ekonomin och lärarens kompetens är två av de mest 

avgörande faktorerna. Många av de bildprogram som finns är väldigt dyra att skaffa 

skollicens till och man kan behöva ett större antal datorer för att alla elever skall kunna arbeta 

samtidigt. På de flesta skolor finns det nu tillgång till datasalar, men ritbord kopplade till 

datorn som underlättar arbetet med att rita bilder är inte så vanligt.20  

 

Författaren Robert Cinadler skriver om de fördelar som multimedietekniken medför i 

jämförelse med de traditionella läromedlen. Genom att arbeta med multimedia så aktiveras 

                                                
15 Ibid. s. 143 
16 Jedeskog, (1993) s. 36 
17 Renberg, Jonas, (1999) Människan konsten och kunskapen 
18 Jedeskog. (1993) s. 19 
19 Ibid. s. 20ff  
20 Jedeskog, (1996) s. 133 
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flera sinnen samtidigt. På så sätt ökar varseblivandet och den direkta delaktigheten och detta 

leder till att inlärningsförmågan ökar. 21 

 
Datorn i bildundervisningen 

 

Datorn inom konstvärlden 

Datorns intåg i konstvärlden började redan under 60-talet i väldigt liten skala och med 

bristfällig teknik. Oftast gick det bara att framställa väldigt abstrakta bilder. Mottagandet på 

den tiden var med blandade känslor. Museer och konstgallerier såg det med öppnare ögon än 

vad allmänheten och andra konstnärer gjorde.22  

 

Idag arbetar många med datagrafik och bildbehandling och var och varannan har någon gång 

provat på tekniken. Däremot är den inte riktigt lika accepterad som konstart jämte till exempel 

måleriet. Många inom konstvärlden ser den digitala bildkonsten som ett hot eftersom tekniken 

är mer effektiv och når fler. Den skapar även en ny sorts estetik som passar dagens 

informationssamhälle bättre än vad till exempel måleriet gör.23 Enligt Stig Eklund24, går det 

inte att jämföra de olika medierna eftersom de har olika möjligheter/kvaliteter och kan aldrig 

förmedla samma saker.25 Varför skall då datorn användas i bildämnet? 

 

Med datorn i bildämnet 

Eftersom utvecklingen av datoranvändningen gått snabbt framåt och brett ut sig över större 

områden är det naturligt att det ska ingå i alla skolans ämnen där det är möjligt.26 Efterfrågan 

på digitalt bildarbete har ökat i samhället och detta motiverar att eleverna skall lära sig detta i 

skolan.27 Datoranvändning ger en förstärkt yrkeskunskap och man blir således mer attraktiv 

på marknaden.28 I kursplanen för det estetiska programmet bild på gymnasiet står det bland 

annat att: ”Genom användning av datorer i de estetiska karaktärsämnena ges tillfälle att 

praktiskt pröva möjligheterna att skapa bild, text, musik, ljud, ljus och rörelse”.29 Den 

                                                
21 Cinadler (1995) IT-stöd i undervisningen, s. 19 
22 Svensson, Gary. (2000) s. 128f, 137f 
23 Anders Marner (1997) Ryktet om måleriets död är inte överdrivet 
24 Författare och universitetslektor 
25 Eklund, Stig (1987) Datorbild och undervisning i bild, inledning, s. 3 
26 Ibid. s. 3 
27 Eklund, Stig. (1984) Datorn i estetiskt – praktiska ämnen, s. 110 
28 Wiechel, Elisabeth, red. (1987) Datorbild och undervisning i bild s. 7 
29 Skolverket, Kursplan för det estetiska programmet bild 
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betonar även att eleverna skall kunna använda dator i både kärnämnen som i sina 

karaktärsämnen. 

 

Det finns på gymnasiet en valbar kurs som heter ”Digitalt skapande” och som ger eleverna 

möjlighet till konstnärligt och experimentellt användande av olika digitala verktyg och 

uttrycksformer. Kursen är fristående.30 

 

I dagens skola är digital bild inte så vanlig inom bildundervisning trots att det står klart och 

tydligt i kursplanen för bild på grundskolan att eleverna skall lära sig använda tekniken. 

Under mål att sträva mot står bland annat att eleven: ”utvecklar sitt kunnande för att främja 

lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade 

metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik” Under mål som eleverna 
skall ha uppnått innan det nionde skolåret står det att eleven skall: 

”ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna 

metoder och tekniker,” Det främsta problemet är att det saknas både kompetens och 

utrustning.31  

 

Möjligheterna med datorgrafik är stora. Fördelar med att arbeta digitalt är att det är lätt för 

eleverna att ta till sig tekniken och de har oftast stor kunskap sedan tidigare. Själva arbetet går 

det sedan smidigt att ändra i och det finns alltid den möjligheten att ångra sig, vilket ibland 

kan vara svårt om man arbetar analogt. Denna möjlighet att ha full kontroll över det man gör i 

sitt arbete skapar möjligheter för eleverna att våga experimentera mera. De ser även tidigt 

resultat i sitt arbete.32 Gunilla Lindqvist33 skriver om att ett problem för elever när man 

arbetar med de estetiska ämnena är just svårigheten att behärska olika tekniker och medier. 

Hon menar att det är lätt hänt att målet med ämnet blir själva tekniken istället för den estetiska 

processen. Genom att arbeta med dator så undanröjer man till viss del den teknikinriktade 

metoden. 

 

                                                
30 Utbildningsdepartementet, Kursplan för valbara kurser, gymnasiet 
31 Utbildningsdepartementet, Kursplanen för bild, grundskolan 
32 Jedeskog (1993) s. 41 
33 Docent i pedagogik vid Karlstads universitet. 
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När nu eleverna /…/ fick hjälp av datorns grafikprogram, kunde de koncentrera sig på 

den estetiska processen och slapp bli offer för sin egen bristande förmåga. På så sätt 

undanröjer man vissa hinder för att kunna arbeta skapande.34  

 

 

Bildläraren Alfredo Castro talar även han om de om de stora fördelarna med dator i 

bildundervisningen och säger att:  

 

Det innebär automatiskt en pedagogik där individualiseringen står i fokus. Det leder till 

ökad elevdemokrati eftersom själva tekniken inte bara är ett verktyg. Datorn utvecklar 

pedagogiska metoder och förhindrar det traditionella, kollektiva utbildandet. 35  

 

Anders Marner36 skriver också om att datorstödd undervisning leder till en mer dialogiserad 

undervisning och om en förändrad lärarroll och menar att: 

 

Den datorbaserade bildundervisningen kommer att förändra relationen lärare och elev. 

En dialogicitet eller en interaktivitet uppkommer där såväl elev som lärare kan vara 

såväl sändare som mottagare och inte endast face-to-face.37 

 

En annan fördel med att arbeta digitalt är att det är lätt och smidigt att sprida sina bilder. 

Bilderna är dessutom lätta att lagra. Eleverna kan till exempel på ett enkelt sätt lägga upp sina 

bilder på hemsidor och dylikt till åtkomst av andra elever, föräldrar med flera. På så sätt når 

de ut till fler personer. Det går även att arbeta med digitala portfolios.38  

 

Marner skriver vidare om att datorn bör göras till det centrala i bildundervisningen men att det 

inte får ersätta pennan helt eftersom man får möjlighet att träna varseblivningen på ett sätt 

man inte kan genom till exempel foto och digital bild. Ungdomar idag är vana att arbeta 

mycket vid datorn så detta arbetssätt är inte främmande för dem, utan de är förmodligen 

väldigt öppna för nya sätt att arbeta på.39 Det är dessutom viktigt att bildläraren är öppen för 

dessa nya förändringar och metoder för att främja bildundervisningen och ge den nya vägar. 
                                                
34 Lindqvist, Gunilla (1999) Estetik och rationalitet s.27 
35 Bild i skolan (02/2005) 
36 Universitetslektor på Umeå Universitet 
37 Marner, Anders (1999) Multimodalitet – medier, kognition och semiotik 1  
38 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 s. 147f 
39 Marner (1995) Ny syn på konst i informationssamhället 
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Arne Kockum, lärare och chefsredaktör för tidskriften Bild i skolan, menar att vi måste föra in 

IT-tekniken i bildsalen för att öka ämnets trovärdighet för att motsvara samhällets krav och 

elevernas behov och intressen.40 Datorn skapar nya möjligheter för att utöka bildämnet. 

Datoranvändningen ger en förstärkt yrkeskunskap istället för att automatisera den.41 

 

Nya krav på utrustning 

Marner skriver om att ”Bildämnets roll som ett ’värdämne’ vad gäller grafik, bildbehandling 

och medier har hittills generellt sett varit svag i skolans IT-utveckling” och menar att det 

ligger på bildlärarens och skolledarens ansvar att se till att personal blir utbildad samt att det 

finns lämpliga och aktuella program samt uppdaterade datorer. Detta skall ske så att ”skolan 

får ett levande och modernt kulturliv, socialt liv och vidare ett sunt ideologiskt klimat”.42 För 

att kunna arbeta på ett tillfredsställande sätt med datorn i bildämnet bör det ställas vissa krav 

på utrustningen. Datorerna bör vara anpassade för datagrafik och bildbehandling. 

Uppdaterade program samt eventuellt ritbord, skrivare, scanner och digitalkamera bör också 

finnas.43 Datorerna bör även vara lämpligt placerade så att alla elever har tillgång till dem. 

Gärna ute i klassrummen för att skapa bättre tillgänglighet.44  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
40 Kockum, Arne. (2000), Digital bild, s. 4 
41 Nydahl, Göran. (1987) Datorer får betydelse i framtidens bildämne, s. 7 
42 Marner (1999) Multimodalitet – medier, kognition och semiotik 1 
43 Umeå Universitet, Datorgrafik i lärarutbildning och skola, s. 21, bilaga 1, s. 16 
44 Lindh, Jörgen (1997) Datorstödd undervisning i skolan, s.210, 262ff 



 10 

METOD 
 

Urval 

Jag har hört mig för med skolor i Umeå kommun om de arbetar med dator i 

bildundervisningen, samt fått en del tips på skolor i andra delar av Sverige som arbetar med 

mitt undersökningsområde. Därefter tog jag kontakt med berörda skolor för att bekräfta och 

höra mig för om de kunde tänkas ställa upp på intervju. 

 

Jag fick kontakt med tre stycken lärare som arbetar på olika skolor. En av lärarna arbetar på 

en gymnasieskola med ett estetiskt bildprogram, de andra två med grundskolans senare åldrar.  

 

Begränsningar 

Då datorstödd undervisning är ett väldigt stort område så har jag valt att begränsa mitt arbete 

till enbart bild som ämne i skolan. Det är många andra ämnen där de kan arbeta med dessa 

saker till exempel inom data, multimedia och så vidare. Jag kommer inte heller att gå in så 

mycket på IT användning i skolan. Något som är väldigt vanligt är att man använder datorn 

som verktyg när man arbetar med funktionshindrade personer, men detta kommer jag inte 

heller att gå in på eftersom jag vill se hur man kan arbeta med alla elever. Jag har även valt att 

begränsa mina intervjuer till att bara innefatta lärare, då syftet med undersökningen är att se 

hur de arbetar. En undersökning bara baserad på vad tre personer säger kan kanske inte räknas 

som riktigt vetenskapligt gällande. Däremot får man en inblick i hur dessa lärare arbetar vilket 

kan skapa underlag för vidare forskning. 

 

Datainsamlingsmetoder 

Jag har ägnat mig åt litteraturstudier, där jag tittat både på datorgrafik och på bildbehandling 

inom bildämnet, men även om datorn som pedagogiskt verktyg i skolan. Jag har inte funnit så 

mycket forskning inom mitt område men däremot finns det relativt mycket litteratur om 

datorstödd undervisning. Litteraturen är dock väldigt gammal, vilket gör den lite inaktuell då 

tekniken utvecklas hela tiden. Därför har jag försökt plocka ut de viktiga i litteraturen som 

gäller oavsett vilken teknisk utrustning man använder.  Jag har även gjort en undersökning i 

form av en enkät som delades ut till 60 stycken elever på en gymnasieskola i Umeå. Alla 

elever läste bild som estetiskt tillval.45  

                                                
45 Bilaga 1 
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För att genomföra min undersökning tyckte jag att intervjuer var den mest passande formen 

som undersökningsmetod. Detta för att jag vill veta hur lärarna upplever hur det är att arbeta 

med området och för att jag ville ha personliga upplevelser och synpunkter. När det gäller min 

undersökning riktad till eleverna tyckte jag att enkät var den lämpligaste formen eftersom jag 

ville ha en snabb överblick om vad de gjort tidigare och om intresse finns att arbeta med detta 

område.   

 

Jag har använt mig av strukturerad intervju. I den strukturerade intervjun ställs samma frågor 

till alla inblandade. Detta gjorde jag eftersom jag ville kunna jämföra de olika resultaten som 

jag fått från varje lärare, men jag tillät även spontana följdfrågor och de intervjuade fick även 

möjlighet att tillägga saker. Detta passade min undersökning väldigt bra då jag gärna ville ha 

deras åsikter om hur de upplevde att undervisningsmetoden fungerar.46  

 

Jag har sammanställt ett antal intervjufrågor som jag sedan använde som grund för att få reda 

på hur man arbetar ute i ett antal utvalda skolor där de arbetar med bildskapande på dator.47 

Dessa skolor finns i Västerbotten. 

 

Genomförande 

Innan jag började med arbetet så delade jag ut en enkät på en gymnasieskola i Umeå. Syftet 

med denna undersökning var att se intresset bland elever, samt vad de gjort tidigare inom mitt 

undersökningsområde. Den delades ut till tre klasser i bild med elever från olika klasser. Jag 

gjorde ingen könsindelning eftersom jag inte tyckte det var relevant för undersökningen.  

 

Jag har hört mig för bland lärare och därmed fått namn på skolor att kontakta. Därefter 

kontaktades berörda skolor via telefon och jag frågade om jag fick ställa några frågor om hur 

de arbetar. Två av skolorna hade jag möjlighet att besöka och göra intervju på deras 

arbetsplatser, medan den tredje intervjun gjordes via e-post. Detta för att jag fann det svårt att 

hinna anteckna via telefon. Nackdelen med att göra en intervju via e-post är att svaren kanske 

inte blir så utförliga som man vill ha dem, samt att möjligheten att ställa spontana följdfrågor 

försvann. De intervjuer som gjordes på plats antecknades på papper som sedan bearbetades 

och sammanfattades.  

 

                                                
46 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun  
47 Bilaga 2 
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Etiska övervägningar 

Eftersom jag har tänkt basera mitt arbete på intervjuer är det viktigt att klargöra för 

intervjupersonerna att all information kommer att behandlas anonymt och att det för mitt 

arbete inte är viktigt vilken skola/person som gör vad.  
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RESULTAT 
 

Enkätundersökning  

Som ett led i arbetet gjorde jag en undersökning på en gymnasieskola i Umeå kommun.48 

Undersökningen visade att majoriteten av de på undersökningen svarande eleverna svarade 

jag på frågan om de arbetar med datorbild tidigare. De flesta av de elever som svarade ja på 

frågan om de hade arbetat med datorbild hade arbetat hemma, medan några hade arbetat med 

det i skolan. Övriga personer hade kommit i kontakt med det hos kompisar eller andra ställen.  

 

Nästan alla elever hade antingen ritat eller målat bilder, främst i programmet Paint49, eller 

redigerat och manipulerat foton. Microsoft Paint var, förutom Adobe Photoshop det mest 

använda programmet bland de som svarat ja på första frågan i undersökningen om de arbetat 

med datorbild. Det var även några elever som svarade att de arbetat med andra program som 

till exempel Corel Painter (ritprogram i likhet med Paintshop Pro) och Adobe Illustrator 

(vektorbaserat program).  

 

Jag frågade även om de var intresserade av att arbeta med datorbild i skolan och vilka 

områden de i så fall var intresserade av att arbeta med. Nästan alla var positiva till att arbeta 

med datorbild i skolan och de ville prova på att arbeta med de flesta arbetsområdena jag hade 

nämnt. Fotomanipulering och fotoredigering var de mest intressanta arbetsområdena.   

 

Intervjuresultat  

 
De intervjuade lärarna 

Jag har intervjuat tre lärare som alla arbetar med dator i sin bildundervisning. Två av lärarna 

arbetar som lärare med grundskolans senare åldrar och den tredje arbetar på ett estetiskt 

inriktat gymnasium. De båda grundskollärarna har arbetat med detta område i skolan sedan 

80-talet, medan gymnasieläraren bara arbetat några år. Jag har valt att sammanställa 

intervjuresultaten genom att samla ihop liknande frågor i grupper. Frågorna tre och fyra är 

sammanslagna, liksom fråga fem, sex och sju. Jag ställde totalt tio stycken frågor. I vissa fall 

förekom följdfrågor. 

                                                
48 Bilaga 1 
49 Microsoft Paint är ett ritprogram som ingår i operativsystemet Microsoft Windows, vilket innebär att många 
har det hemma på sina datorer. 
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Vilka kurser/program/elever får arbeta med bildskapande och dator? 

På gymnasieskolan får eleverna arbeta med datoriserat bildskapande i kurserna "Digitalt 

skapande" och "Bild och form fördjupning". Båda kurserna är valbara och populära hos 

eleverna, främst eftersom de där får chans att arbeta mer med datorn som hjälpmedel. På de 

båda grundskolorna har alla elever tillgång till datorerna beroende på vilken uppgift de har 

eller vilket arbetsområde de håller på med för tillfället. 

 

På vilket sätt arbetar ni?  

Gymnasieläraren försöker att variera upplägget/pedagogiken för att den skall passa olika 

elevers behov. Eleverna får skissa innan de börjar arbeta, antingen med datorns hjälp eller för 

hand.  

 

På den ena grundskolan vill läraren att eleverna skall ha en färdig idé innan de börjar arbeta 

med datorn. Hon säger att många elever gärna vill sätta sig vid datorn på en gång och leta 

bilder för att få inspiration, vilket är något hon gärna vill förhindra. Hon poängterar att det är 

viktigt att de har en idé och ett budskap samt vilken typ av bilder de har tänkt använda innan 

de får sätta igång med datorarbetet. De arbetar ofta med blandade tekniker, både dator och för 

hand. Datorn är integrerad i undervisningen så att eleverna kan använda den när de behöver 

den. När eleverna går år sju lär hon dem grunderna i Photoshop och därefter får de arbeta 

vidare på egen hand. Eleverna får arbeta väldigt självständigt. Läraren tycker sig ha märkt att 

eleverna oftast behöver väldigt lite information för att förstå innan de kan arbeta på egen 

hand. Det händer ibland att eleverna lär henne saker. 

 

På den andra grundskolan arbetar eleverna med individuella planeringar. Detta innebär att 

eleven bestämmer själv vilka områden som den vill arbeta med under terminen. Områden att 

välja emellan finns i ett arbetsmaterial som läraren skapat. Han säger att om man vill arbeta 

digitalt så fungerar det inte om undervisningen inte är individanpassad. De arbetar utifrån 

dialogpedagogik. Det innebär att läraren inte bedriver någon katederundervisning. Rent 

praktiskt så betyder det att alla lär sig av varandra. Eleverna får önska olika genomgångar och 

då kan läraren gå igenom lite snabbt grunderna inom området och sedan får eleverna 

experimentera själv. Ibland kan eleverna ta hjälp av andra elever. I övrigt arbetar eleverna 

med väldigt blandade tekniker, både analogt och digitalt tillsammans.  
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Vilka redskap och program använder ni? Vilka områden behandlar ni?  

De program de arbetar i på gymnasieskolan är Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och 

Macromedia Flash. De använder även digitalkamera. Arbetsområden är bland annars 

illustrationer, bildbehandling och animeringar. Än så länge använder de inte ritbord, men de 

ska köpas in. På den ena grundskolan använder de förutom själva datorerna även scanner, A3 

färgskrivare och digitalkamera. De har två datorer i bildsalen och tre datorer för 

filmredigering, två stycken i bildsalen och en i korridoren ifall det skulle vara lektion i 

bildsalen. Annars har de även tillgång till datasalen där det dock är lite sämre datorer. 

Uppgifter som de arbetar med rör oftast bildkommunikation, reklam, montage, bildredigering 

samt video. På den andra grundskolan har eleverna tillgång till fem datorer, varav en är en 

Macintosh. Det finns två datorer för flickor och två för pojkar. De har även en 

färglaserskrivare och tillgång till scanner och digitalkameror. Eftersom eleverna själva väljer 

områden utifrån bildbanken50 så berör de med många olika områden.  

 

På den första grundskolan arbetar de huvudsakligen i Adobe Photoshop, Pinnacle Studio 8 

(redigeringsprogram) och Microsoft PowerPoint och på den andra arbetar de, även med 

Macromedia Dreamweaver, med mera.  

 

Hur upplever ni att det tas emot av eleverna? Kan intresset öka hos elever som har svagt 

intresse för bild? Om ja, på vilket sätt kan det stärka deras förmåga? Upplever ni att 

det kan främja elevernas bildutveckling? 
Eftersom gymnasieskolan har ett estetiskt inriktat program så kan det vara svårt att säga om 

det kan stärka elevernas intressen. De som söker dit har oftast redan ett stort intresse för bild 

sedan tidigare. Däremot så tas arbetssättet väl emot av eleverna och tiden flyger iväg och de 

gör väldigt fina bilder.  

 

Båda grundskollärarna är väldigt positiva till arbetssätet och tror att det definitivt att arbete 

med datorn främjar eleverna bildutveckling och menar på att det ökar deras bildkompetens. 

Den ena grundskolläraren tillägger att de har för lite datorer. De datorer de har nu är 

begagnade datorer de fått av föräldrar. Den andra grundskolläraren drar även paralleller med 

MTV och att genom detta så har eleverna blivit mer van vid surrealistiska bilder och 

konstellationer. Datorernas intåg har revolutionerat bildkonsten. 

                                                
50 Bildbanken var en pärm med olika färdiga uppgifter som eleverna kunde välja fritt mellan.  
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En av grundskollärarna tror att det kan hjälpa de elever som har ett svagare intresse för bild 

eftersom datorn ger dem ett verktyg att skapa bilder med och resultaten blir oftast bra och ser 

proffsiga ut. Oftast kan eleven ha en väldigt bra bildidé, men kanske saknar den praktiska 

kunskapen för att förverkliga den. Då kan datorn vara ett bra verktyg för att kunna genomföra 

den på ett för eleven tillfredsställande sätt. Många elever är dessutom väldigt duktiga att 

arbeta med olika program, kanske på grund av att de är vana att göra det hemma/gör det 

hemma. Den andra läraren anser däremot inte att det finns elever med svagt intresse för bild. I 

så fall är det fel på undervisningsmetoden. Han menar på att området bild är väldigt stort och 

att det alltid finns någon del som intresserar alla.  

 

(Följdfråga till en av lärarna)  

Har arbetet förändrats sedan ni började använda datorn i bildämnet?  

Eftersom datorn är så integrerad i den övriga bildundervisningen vet läraren inte om det har 

det. En uppgift oftast kan bli datoriserad utan att uppgiften var tänkt så från början. 

 

Vilka kunskaper krävs av lärarna?  

Två av lärarna menar att det framförallt krävs kunskaper i de olika dataprogrammen. Utöver 

det så räcker det med det som krävs för den traditionella bildundervisningen. En av dem 

tillägger även att det dessutom är viktigt att ha en allmän datorkunskap. En bra grund så man 

kan klara sig själv om problem skulle uppstå, som att till exempel göra enkla felsökningar. 

Sedan är det bra att ha gått kurser så att man kan programmen bra. Den tredje läraren anser att 

man inte behöver några särskilda kunskaper som lärare eftersom det ligger så pass mycket 

kunskap hos eleverna.  

 

(Följdfråga till en av lärarna)  

Tror du att dessa krav kan hindra lärare från att vilja arbeta med det? På vilket sätt?  

Läraren svarar att hon att hon absolut tror det och säger att detta på hennes skola främst gäller 

filmredigeringen. Många lärare som arbetar med det i andra ämnen överlåter det oftast åt 

eleverna, vilket betyder att det hamnar på bildlärarens ansvar att ställa upp. Detta tycker hon 

är synd. Många lärare tycker att det inte finns tid till att lära sig det, eller att de anser att de 

saknar kunskapen.  
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Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med att arbeta på detta sätt?  

De fördelar som kom upp var att datorbild skapar ytterligare uttryckssätt och ger därmed 

variation i undervisningen. Datorn ger även många olika sorters kunskap. Det är ett redskap 

som har så mycket; både fakta, verktyg, källor att söka material, bilder med mera. Dator 

öppnar även kommunikationsmöjligheterna. Arbetssättet ger oftast mer proffsiga bildresultat, 

sparar tid och är flexibelt. Det skapar även en ny sorts estetik. Alla har även upplevt en positiv 

respons från eleverna. 

 

De nackdelar som de intervjuade nämnde är framför allt att tekniken går så fort fram. Det är 

tungt att följa med i alla programuppdateringar. Det är en ganska hög tröskel 

(programkunskaper) innan eleverna kan göra bilder som de själva blir nöjda över. En av 

lärarna upplevde att eleverna i de fria arbetsuppgifterna oftare väljer att arbeta med datorn 

istället för att arbeta med handen. Den tredje läraren nämnde också att det är en neutral teknik, 

vilket kan tolkas som både negativt och positivt, beroende på hur tekniken används. Det är 

även svårt att ha reda på vad alla elever gör, vilket kan resultera i en del tråkiga saker. Det är 

till exempel lätt för eleverna att hämta hem olämpligt material. 

 

En av lärarna tyckte även att de hade för få datorer, vilket leder till mycket väntan för 

eleverna. Helst skulle hon se till att de fick en dator till varje elev. Hon har märkt att det är 

svårt att få andra elever att göra något under tiden de väntar. En stor nackdel är att det oftast 

finns för lite pengar. Programvara och utrustning är dyrt.  
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ANALYS  
 

Hur skolan arbetar samt lärarens roll 
Då man jämför de båda grundskolorna ser man att alla eleverna har tillgång till datorerna. På 
gymnasiet arbetar de lite annorlunda. Det kan bero på att upplägget med kurserna ser lite 

annorlunda ut på den skolan. Eleverna väljer sina inriktningskurser själva och det var bara i 
två av dessa som datorbild ingick. Datorerna på grundskolorna var även placerade ute i 

klassrummen, vilket enligt Jedeskog ökar tillgängligheten för eleverna att använda dem.51 

 
De program, till exempel Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver med mera, som de 

skolor jag har undersökt arbetar med är ungefär samma på alla skolor och de använder i stort 

sett liknande utrustning i form av digitalkameror, scanner och skrivare. Däremot så var 
undervisningens upplägg olika på flera punkter. Gymnasieskolan arbetar med analoga och 

digitala tekniker var för sig, även om de oftast skissar för hand och sedan arbetar vidare med 
datorn. Då detta är valbara kurser kan det innebära att elevantalet blir mindre, vilket gör det 

lättare för läraren att anpassa pedagogiken mer individuellt, än om det skulle ha varit stora 

klasser. Eftersom det är ett estetiskt program har oftast eleverna mer kunskaper och ett stort 
intresse för ämnet vilket kan underlätta undervisningen.  

 
På de båda grundskolorna däremot blandar eleven de olika teknikerna, utifrån hans/hennes 

dens tankar och idéer om bilden. På den ena grundskolan arbetar de på det sätt att eleverna får 

ett bestämt arbetsområde till exempel reklam och där de arbetar med datorns hjälp för att lösa 
uppgiften. Detta innebär att det blir mycket väntan för eleverna, då inte alla kan arbeta 

samtidigt. Ett annat problem blir att om eleverna sitter i datasalen, kan hon inte vara på båda 
platserna samtidigt, vilket gör att det kan bli svårare att hjälpa dem. Eftersom grundskola 

nummer två arbetar med en speciell pedagogik, individualiserad och dialogisk pedagogik, så 

skiljer sig arbetssättet något. Läraren på den skolan anser att för att kunna arbeta med dator i 
bildämnet så måste undervisningen vara individualiserad. Det går inte att ta en hel klass till en 

datasal. De måste skapa sin egen planering så att kanske ett fåtal arbetar med datorn som 

verktyg samtidigt. Han menar att en av de stora fördelarna med delvis datoriserad 
undervisning är att man kommer ifrån den traditionella, kollektiva undervisningen och den 

blir istället med individuell. Detta gör att lärarens roll förändras något som bildläraren Castro 

                                                
51 Jedeskog (1996) s. 52 
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säger.52 Läroplanen förespråkar även att eleverna skall arbeta mer självständigt och samarbeta 

med varandra. Där står bland annat att ”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta 

initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med 

andra”.53 I och med att undervisningen är individualiserad och dialogisk innebär det att läraren 
inte håller i några lektioner, utan behöver en eller flera elever hjälp med något område så kan 

han hjälpa dem igång och sedan får de experimentera själva. Jedeskog skriver också om den 
ökade möjligheten till individualisering genom datorstödd undervisning. Hon menar att 

genom datorn kan man ge varje enskild elev undervisning speciellt anpassad efter dennes 

behov.54 Genom att eleverna själva väljer arbetssätt blir undervisningen mer anpassad efter 
varje elev. Det innebär även att eleverna får möjlighet att använda sina olika kunskaper till att 

lära varandra och även lära läraren. Därför anser denna lärare att man inte behöver just någon 
förkunskap eller kurser för att kunna arbeta med datorn som verktyg. Det räcker med ett 

brinnande intresse för bildämnet. Denna uppfattning skiljer sig från de båda övriga lärarna 

som ansåg att man behövde grundläggande datorkunskaper utöver de som krävs för att vara 
bildlärare. Jedeskog skriver bland annat att mycket av motviljan att ta in datorn i skolan kan 

bero på rädsla och osäkerhet inför den nya tekniken, vilken oftast orsakas av för lite kunskap. 
Hon föreslår därför att det skall finnas fortbildning för dem som önskar det. 55 Många lärare 

känner sig hotade av att inte vara bäst i klassen, något som man enligt läraren som arbetar 

med individualiserad pedagogik, inte skall vara rädd för. Man kan inte kunna allt. 56 
 

Kan datorn som verktyg främja elevernas bildutveckling?  
Enkätundersökningen visar att det finns ett stort intresse med att arbeta med digital bild bland 

eleverna. Många har prövat tekniken hemma, men endast ett fåtal har gjort det i skolan trots 

att det står i läroplanen att eleverna skall få lära sig det.57 I de intervjuer jag gjorde kom det 

fram att lärarna upplever att eleverna tycker det är roligt och givande att arbeta med datorbild. 

De tre intervjuade instämde i att det är främjande för eleverna bildutveckling. Dock var det 

bara en av dem som ansåg att det kunde öka utvecklingen för elever med svagare intresse. 

Hon menade på att datorn gav dem verktyget att förvekliga sin bildidé på ett för eleven 

tillfredsställande sätt, något som de kanske inte haft färdigheten till att klara av för hand. 

Datorn kan ofta ge ett proffsigt resultat. Det är dock lätt att tro att om man arbetar med dator 
                                                
52 Bild i skolan (02/2005) 
53 Utbildningsdepartementet, Lpf94, stycke 1.2 
54 Jedeskog (1993) s. 22 
55 Jedeskog (1996) s. 43ff 
56 Jedeskog (1993) s. 30 
57 Utbildningsdepartementet, Lpf94, stycke 2.4 
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så blir det automatiskt snygga bilder, men så är självklart inte fallet. Även om datorn kan ge 

ett snyggt resultat så menar Brita Dunderberg Jonsson att: ”Det krävs mycket bildkunnande 

för att framställa en bra datorbild: om färg och form, ljus och skugga, hur man arbetar med 

bildvinklar och perspektiv,”58 Därför är det väldigt viktigt att man som lärare ser till att 

eleverna arbetar med olika typer av tekniker. Gymnasieläraren upplevde inte att det främjade 

elever med svagt intresse eftersom han arbetar på ett estetiskt inriktat program. Dessa elever 

har då ofta redan ett stort intresse eftersom de sökt sig till den utbildningen. Läraren som 

arbetade dialogpedagogik upplevde inte att det finns några elever med svagare intresse för 

bild. Eftersom bildområdet är ett så stort område så finns det alltid någon del som intresserar 

alla.  

 

Vilket material/redskap behövs?  

På den ena grundskolan hade eleverna dels ett par datorer i klassrummet samt tillgång till 

datasal som låg i närheten av bildsalen. Läraren tyckte att de hade för lite datorer. Eleverna 
fick vänta länge på sin tur och hon tyckte det var ett problem eftersom det var svårt att få 

eleverna att göra andra saker under tiden. Bristen på datorer tycks vara ett allmänt 

förekommande problem. Utrustningen är dyr och det saknas oftast pengar till den. Jedeskog 
skriver bland annat att ”Det är främst ramfaktorer som stora klasser, för få datorer, brist på 

lämplig programvara och en upptagen datasal som… styr deras, lärarnas, (egen not.) 

möjlighet att använda datorn i undervisningen”.59 Den andra grundskolläraren däremot hade 

fem datorer i klassrummet. Han ansåg att det räckte med dessa datorer och menade på att det 

inte var en bra lösning att ha datorerna i en annan sal. Han ville ha allt mer samlat. Det 
fungerade eftersom alla eleverna inte arbetade med datorerna samtidigt. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
                                                
58 Becker, Peter (1993) Skapande bild och musik  
59 Jedeskog (1996), s. 133 
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DISKUSSION 
 

Trots att läroplanen föreskriver att eleverna skall arbeta med nya tekniker som datorer i 

bildämnet60 verkar det inte efterlevas på de skolor jag har kontaktat för att få tag på lärare att 

intervjua. När jag sökte personer att intervjua pratade jag med ett antal lärare på olika skolor 

och det var väldigt få som arbetade med detta. Flertalet av dem jag pratade med hade en dator 

i klassrummet, men denna användes oftast för att söka information på Internet med. Nu gäller 

detta bara på de skolor jag har pratat med. På den gymnasieskola där jag intervjuat en lärare 

verkar det vara så att de kurser där digital bild ingår, inte är obligatoriska utan valbara. Det 

innebär att det bara är de elever som väljer dessa kurser som får möjlighet att arbeta med 

digital bild. Varför är det så om nu kursplanen förespråkar att alla elever som läser bild skall 

lära sig området?   
                                                                                                              
Det finns egentligen inga hinder för att dator skall ingå i bildundervisningen. Eftersom 

kursplanen i ämnet förespråkar att eleverna skall lära sig tekniken är det konstigt att det inte är 

så många som arbetar med det. För att eleverna skall få den mångfald och bredd på sin 

utbildning för att vara väl förberedda för yrkeslivet ser jag att de också måste arbeta med 

digitala tekniker. För mig känns den lika självklar som till exempel måleriet för DaVinci.  
 

En möjlig aspekt är att lärarna inte anser sig besitta den kunskap som krävs. Om man ser till 

vad en av de intervjuade lärarna sade så behöver man inte någon djupare kunskap om datorer 

för att kunna arbeta med det. Det finns så mycket inneboende kunskap hos eleverna som man 

måste se till att använda. På så sätt kan eleverna bli mer delaktiga i sin egen undervisning. 

Jedeskog skriver att det skall ingå utbildning i datoranvändning redan i lärarutbildningen. Då 

jag själv läste bild i min lärarutbildning ingick ingen datorbild. Idag finns det i liten skala i 

lärarutbildningen.  

 

Något som kan sägas mot detta är att denna forskning är väldigt gammal, vilket kanske gör 

den lite inaktuell då det gäller detta område. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. 

Idag har de flesta datorer hemma eller har kommit i kontakt med datorer på annat håll.  Därför 

kanske inte många lärare idag känner sig lika hotade av utvecklingen som tidigare. Däremot 

tycker jag att det skall ingå i den ämneskunskap man får när man läser bild i 

lärarutbildningen. Jag tror, och instämmer med Jedeskog, att många upplever det som svårt att 

                                                
60 Utbildningsdepartementet, (1994) Kursplan för det estetiska programmet, inr. bild och formgivning 
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arbeta med ett område man inte riktigt behärskar, oavsett om det gäller datorer eller något 

annat område. Även om eleverna har mycket kunskap man som lärare kan använda så bör 

läraren själv kanske ha ett visst intresse. Jag tror att en viktig aspekt för att kunna arbeta på 

detta sätt är att läraren inte är rädd för att ta hjälp av elevernas kunskaper. Eftersom lärarens 

roll håller på att förändras och bli mer av en handledande roll så minskar kraven på den 

kunskap läraren behöver besitta. Det är istället i samråd med eleven som lärare och elev 

tillsammans kan komma fram till en lösning.  

 

Det verkar som om det bland eleverna finns ett stort intresse eller nyfikenhet att använda 

datorn som verktyg för att skapa bilder. De allra flesta datorer levereras med det enkla 

bildprogrammet Microsoft Paint, vilket nästan alla i min undersökning hade använt någon 

gång. Det går att rita även om det är på väldigt elementär nivå i jämförelse med ritprogram 

som till exempel Corel Painter, Adobe Photoshop eller Paintshop Pro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bild 1. Fotomanipulation                         Bild 2. Måleri, kombinerat  Bild 3. Målat porträtt 
                  med en text gjord i Word 

 

Genom att arbeta med datorgrafik kan man arbeta med många olika tekniker, oftast i samma 

program. Dessa tre bilder är alla gjorda i programmet Photoshop, men med olika tekniker. 

Detta är dock bara tre sätt att arbeta på. Det finns många fler. Det är egentligen bara elevens 

egen fantasi som sätter gränser. På grundskolorna arbetade eleverna med blandade tekniker, 

både analogt och digitalt tillsammans. Detta anser jag vara en bra arbetsmetod då det innebär 

att eleverna inte bara använder sig av en teknik åt gången utan lär sig att blanda och använda 

den mest lämpliga tekniken för ändamålet. Jag kan tänka mig att det kan skapa en bredd av 

inom elevens bildkunskaper. Jag tror att det finns ett stort intresse bland ungdomar idag att 

arbeta med digitala tekniker, vilket läraren skall ta vara på. Jag tror det kan öka elevernas 
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bildutveckling eftersom det ställer stora krav på färg- och formseende. En av de intervjuade 

lärarna lät eleverna själva välja arbetsområde och metod. Detta arbetssätt tror jag är väldigt 

lämpligt då man arbetar digitalt, eftersom det ger eleverna själva möjlighet att utveckla sin 

kreativitet och eleven får lära sig att experimentera sig fram. Det innebär även att eleven 

måste ta ansvar över sin egen inlärning. 

 

Även inom miljöaspekterna finns det fördelar att arbeta digitalt. Om eleverna skall hålla på 

med fotografi så är det väldigt bra att låta dem använda digitalkameror. Det är kanske inte så 

vanligt att det finns fotolabb på till exempel en grundskola. Dessutom är det väldigt 

tidskrävande att framkalla och kopiera film. Många av vätskorna är väldigt miljöfarliga och 

giftiga vilket kan var en onödig risk att utsätta elever för. 

 

Att använda ett och samma program på olika sätt så innebör det att skolan kanske inte 

behöver köpa in dyra skollicenser till flera program. Det finns även en del gratisprogram att 

tillgå, som till exempel Gimp.61 Detta är något skolan kan tänka på om när budgetramarna är 

små, men ändå vill arbeta med detta område i skolan. Även datorerna kostar en hel del, men 

det skulle gå att höra sig för med föräldrar om de har äldre datorer de kan tänkas skänka till 

skolan. Det var dock bara en av de tre intervjuade lärarna som upplevde att de hade för lite 

datorer. Det går alltså att komma runt problemet med för lite datorer beroende på hur läraren 

lägger upp sin undervisning.  

 

En annan aspekt på den negativa sidan är att det kan finnas elever som har svårt att arbeta 

med datorn eller helt enkelt inte finner det intressant. Däremot så är det nog så inom alla 

områden i bildämnet. Det finns alltid tekniker eller områden som är mer eller mindre 

intressanta för eleverna. Detta gör inte området mindre viktigt för eleverna att lära sig, eller 

åtminstone få möjligheten att själv pröva på tekniken. Det kan även upplevas som svårt för 

läraren att veta vad eleverna gör. Det är tyvärr ganska enkelt för eleverna att snabbt komma åt 

olämpligt material. En av de intervjuade lärarna hade erfarenhet av detta. Genom att de 

använder datorn, och kanske främst Internet i detta fall, gör att det blir väldigt viktigt att prata 

om lagar och regler inom området. Alternativt sätta spärrar och filter för vissa sidor. Jag tror 

att det är bättre och mer givande för eleverna att de får en god etik vad gäller användandet 

hellre än att det sätts upp spärrar och filter.  

                                                
61 Gimp står för GNU Image Manipulation Program. Det är gratis och kan användas till bland annat 
fotoredigering, manipulering, bildkomponering med mera. Se litteraturlista för www-adress. 
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Sammantaget av min undersökning har det visat sig att det egentligen inte finns några hinder 

för att arbeta med datorstödd undervisning i bildämnet. Det beror kanske mest på läraren och 

om denne har ett intresse för att utöka bildämnet och anpassa det mer efter dagens behov.   

 

Då det gäller värdet av min undersökning kanske den inte kan räknas som alltför gällande då 

jag har ett väldigt litet undersökningsområde. Litteraturen är relativt inaktuell, främst då det 

gäller den tekniska biten. Det saknas nyare forskning på området och eftersom datortekniken 

går väldigt fort framåt så blir den ganska inaktuell fort. Däremot har jag fått svar på mina 

frågor och jag tycker även att den metod jag använt i form av intervju var den bästa då det 

gällde att få svar på mitt syfte. Det var lärares egna upplevelser och tankar om datorstödd 

bildundervisning jag ville åt. Enkätundersökningen gjordes bland elever som läste bild, därför 

kan den ge en något annorlunda bild jämtemot att den skulle genomförts bland elever som inte 

läser bild. De som valt att läsa bild i skolan har oftast redan ett stort intresse för ämnet, vilket 

kan påverka resultatet något. 

 

Några avslutande ord om min egen kontakt med datorbild 

Själv började mitt intresse för datorbild för sex år sedan då jag fick låna ett ritbord. Jag 

började med det enkla programmet Paint och har arbetat mig vidare från det. Jag är i stort sett 

självlärd inom området. Genom att se hur andra arbetar samt att söka på Internet har jag 

provat många olika tekniker. Det finns en mängd olika sidor på Internet där man kan läsa om 

olika sätt att arbeta på, så kallade tutorials eller lathundar. Dessa kan vara väldigt bra för att 

komma igång att arbeta eftersom vissa program kan vara ganska svåra från början. Genom att 

testa olika sätt att arbeta på har jag hittat min egen stil. Eftersom jag tycker att jag lär mig bäst 

genom egna experiment vill jag gärna låta mina elever arbeta på liknade sätt. Genom att se 

hur andra lärare arbetar har det gett mig fördjupade kunskaper i hur jag kan lägga upp arbetet. 

Fördelar jag ser med tekniken är att det är smidigt att arbeta med. Det tar ett tag innan man 

vant sig vid arbetssättet, men många program är idag så avancerade att de efterliknar 

traditionella tekniker på ett mycket tillfredsställande sätt. Något som jag kan tänka mig tilltala 

eleverna är att det är svårt att misslyckas med sina arbeten, eftersom de lätt kan ångra olika 

steg i arbetet. Detta tror jag kan öka kreativiteten och den experimentella lusten för arbetet. 

Även elever som kan ha svårt att behärska traditionella tekniker kan finna stora möjligheter i 

att arbeta digitalt, eftersom detta arbetssätt är mindre metodinriktat. Om man som lärare vill 
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arbeta med datorbild kan det vara bra att ha testat olika tekniker och program så att man kan 

känna sig bekväm med de vanligaste verktygen.  
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Bildförteckning 
 
Bilderna 1-3 är gjorda av Erika Johansson. Bilderna är skapade i Adobe Photoshop. 
 
 
Övriga källor 
 
Här nedan följer adresser till www-sidor där man kan läsa mer om de olika program som jag 
nämnt i mitt arbete. 
 
Gimp  
http://www.gimp.org/ 
 
Macromedia Dreamweaver & Macromedia Flash  
http://www.macromedia.com/ 
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Adobe Photoshop & Adobe Illustrator  
www.adobe.se 
Paintshop Pro & CorelPainter 
www.corel.com  
 
Pinnakle Studio 8 
http://www.pinnaclesys.com/ 
 
Microsoft Paint 
www.microsoft.com 
 
 



BILAGA 1  
 
 
Informationen om enkäten 
 
Innan jag började med mitt examensarbete så bestämde jag mig för att göra en liten 
undersökning om det valda området. Enkäten delades ut till 60 stycken elever på en 
gymnasieskola i Umeå kommun. Syftet med undersökningen var att se om de kommit i 
kontakt med datorbild tidigare och var. Ville även se vilka områden de arbetat med, samt vad 
de skulle vilja arbeta med. 
 
Innan enkäten delades ut informerades eleverna om vad enkäten skulle användas till, samt att 
den var helt anonym. Jag fick in alla enkäter jag delade ut, så bortfallet var noll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enkät om datoranvändning i 
bildämnet 
 
 
Har du arbetat med datorns hjälp arbetat 
med bilder? (Till exempel ritat i något 
bildprogram, redigerat foton, gjort 
animeringar m.m.) 
 
 
 
Om ja, var? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur har du arbetat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilket/vilka program har du använt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skulle du vilja arbeta med datorn i 
bildämnet i skolan? 
 
 
 
 
 

 
 
□Ja 

□Nej 

 
 
□Skolan 

□Hemma 

□Annat ställe_______________________ 
 

 
□Ritat/målat bilder 

□Färglagt bilder du ritat för hand 

□Redigerat foton 

□Fotomanipulering 

□Gjort animeringar 

□Övrigt__________________________ 
 
□Photoshop 

□Paintshop 

□Paint 

□Annat program___________________ 
 
 

□Ja 

□Nej 
 

 
 



Hur vill du arbeta? 

 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□Rita/måla bilder 

□Färglägga bilder du ritat för hand 

□Redigera foton 

□Fotomanipulera 

□Göra animeringar 

□Annat__________________________ 
 



BILAGA 2  
 
Detta är det brev som skickades ut till den lärare som kontaktades via e-post. 
 
Hejsan, 
Mitt namn är Erika Johansson och jag läser till bild och textillärare för gymnasiet på Umeå 
Universitet. Jag är nu inne på min sista termin och jag skriver för tillfället på mitt 
examensarbete som handlar om att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel i bildämnet.  
 
Syftet med arbetet är att se olika sätt för hur man kan arbeta med datorn i bildämnet. Jag har 
skrivit tio intervjufrågor som jag tänkte använda som underlag för mitt arbete. Jag hoppas att 
ni kan ta er tid att besvara frågorna. Informationen jag får tillbaka kommer att behandlas 
konfidentiellt och inga namn kommer att användas.  
 
Tack på förhand, 
 
Mvh 
Erika Johansson 
 
 
Intervjufrågor  
 
1. Vilka kurser/program/elever får arbeta med bildskapande och dator? 
 
2. På vilket sätt arbetar ni? (Rent pedagogiskt, upplägg mm) 
 
3. Vilka redskap och program använder ni? 
 
4. Vilka områden behandlar ni? (ex animeringar, hemsidor, teckning, bildbehandling mm.) 
 
5. Hur upplever ni att det tas emot av eleverna? 
 
6. Kan intresset öka hos elever som har svagt intresse för bild? Om ja, på vilket sätt kan det 
stärka deras förmåga?  
 
7. Upplever ni att det kan främja elevernas bildutveckling? 
 
8. Hur länge har ni arbetat med denna form av verktyg? 
 
9. Vilka kunskaper krävs av lärarna?  
 
10. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med att använda datorn i undervisningen? (ex 
ramfaktorer) 
 
Intervjuer genomförda genom träff 
De lärare som intervjuades personligen informerade jag att intervjun skulle ta mellan 30 
minuter till en timme.  Lärarna fick själva bestämma tid och plats för intervjun beroende på 
hur deras schema såg ut. Berättade vid intervjutillfället att de var fria att ställa frågor eller 
komma med egna synpunkter när som helst under intervjun och att all information jag fick 
skulle behandlas anonymt.  


