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ABSTRAKT 

 

Arbetet undersöker fältet bedömning i digitala medier. Syftet är att belysa processen och öka förståelsen 

vid digitala bildarbeten och bedömning av bildarbetet och den färdiga produkten ur ett didaktiskt perspektiv. 

Den teoretiska utgångspunkten är hermeneutik eftersom jag inte söker någon absolut sanning utan mer en 

ökad förståelse för den digitala processen och bedömningen vid digitalt bildarbete. Mitt underlag är empiriskt 

men själva bedömningen med betygsättning är myndighetsutövning. 

 Undersökningen är gjord med studenter på lärarprogrammet och under momentet ”digitala tekniker” i 

lärarutbildningen. En översikt är presenterad av aktuell forskning om Informations- och 

kommunikationsteknik, IKT, i undervisningen, både utomlands och i Sverige. Både politiska styrdokument 

och nya bedömningsgrunder ger en bakgrund till min undersökning. Resultatet grundar sig på ett induktivt 

perspektiv, eftersom tolkning och förståelse sker under tiden och växer fram genom validering med 

intervjuer/frågeformulär. Undersökningen visar hur intentioner och praktiskt arbete med digitala medier inte 

går i fas med varandra och studenterna vill göra mycket, men på grund av kunskapsbrister i digitala medier 

slutförs inte arbetet i de intentioner studenten hade från början utan slutresultaten anpassas efter bristen av 

kunskap. Denna brist i teknik hämmar både ambition och den förutfattade bild som studenten har av sitt tänkta 

slutresultat.  

Med nya sociala medier och digitala verktyg som studenter och elever använder, bör lärarstuderande få 

träning och förståelse för både arbetsprocessen såväl som tekniken. Viljan att göra ett gott hantverk, 

ambitionen att nå full verkningshöjd med sitt arbete och luta sitt arbete mot kritiskt granskande, bör kunna 

skapa fantastiska produkter, bara den digitala tröskeln övervinns. 
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1. BAKGRUND 

 

1.1 Nya medieformer på Norregårdskolan I Växjö 

 

När jag som bildlärare på Norregårdskolan i Växjö fick en internutbildning i ”Internet och datorkunskap” 

i början av 90- talet av skolans datoransvarige fysiklärare i vit rock var detta helt i stil med den nya kunskapen 

som drog som en väckelse genom skolan vid den tiden. Vi arbetade med någonting som hette ”386a eller 

486a” och som var den första generationen datorer som kom till skolan. Det var mycket enkla datorer med 

minimalt minne och med få möjligheter till någon djupare hantering av färger. Väntan var något som hörde till 

verksamheten om man sysslade med Internet och sökte man på något ord via någon konstig sida, samtalade 

man med varandra under väntan tills sidan byttes ut mot den valda önskningen och alla ropade till som om vi 

hade vunnit på Lotto. Mail eller att skicka e-brev var något magiskt och skrämmande men att det här var 

framtidens redskap för oss lärare det visste jag med en gång. 

 

Jag hade vid den här tiden redan skaffat en Amiga 1200 som stod i salen och de elever som ville rita på 

datorn fick en kortare instruktion av mig för att sedan sätta igång. Det som slog mig var att många elever i 

årskurs 8 och 9 hade en liknande maskin och var mycket mer kunniga både i lättare programmering och spel. 

Eleverna visade på sidor på Internet där andra ungdomar från hela världen visade upp sina fantasybilder och vi 

hade många roliga stunder i salen. Ritprogrammet i datorn hette DeLuxPaint och var lättlärt, roligt och mycket 

pixligt. Arbetet vid datorn sågs mera som belöning till de elever som hade blivit färdiga med sina ordinarie 

bilduppgifter, men kom senare att även hålla de mera stökiga eleverna på plats och stilla några minuter extra. 

Min bedömning av elevernas arbete grundade sig nästan enbart på de vanliga analoga uppgifternas lösning. 

Bildarbetet vid datorn blev mera som en bekräftelse på redan bestämda betyg och sågs inte som ett 

bedömningsmoment i sig. När drejskivorna åkte ut för att bereda plats för en PC dator så var det många som 

förfasade sig både bland kolleger och annan personal. Skulle jag verkligen arbeta med så dyra saker som drog 

pengar från specialundervisningen var en av många synpunkter, en annan synpunkt var att bildämnet skulle 

träna tekniker med penna och pensel och inte gå utanför ramarna. För mig kändes det mera som om att välja 

det nya eller att stå still i en allt mer tung och ensidig lärarposition. 

 

Nu kände jag att nu var det dags att välja väg, detta var vid mitten av 90- talet. Många kolleger tog 

avstånd från den nya tekniken eftersom den sågs hota det ”det heliga i ämnet”. Vad skulle man göra med 

riktiga kunskaper och färdigheter som i måleri, konsthistoria, tryck, perspektiv och allt annat som var 

grundbulten för hela bildundervisningen? Man gick så långt, att på en folkhögskola genomförde man något 

senare en gemensam ”happening” eller ”statement” genom att gräva ner och begrava mobiltelefoner och 

liknande medier som protest mot den nya tekniken 
1
. Att få en adekvat utbildning i det nya mediet var det inte 

fråga om utan via Internet och branschtidningar fick man fortbilda sig så bra det gick och under hela den här 

tiden fanns ingen riktlinje hur man kunde dels undervisa och dels bedöma arbetsuppgifter i digitala medier. 

Många av övningarna blev något slag av designuppgifter där text och bild skapades till en förlaga till trycksak. 

När man testade ett 3d program i datorn fick man helt plötsligt ytterligare en dimension till sitt arbete. Jag 

                                                           

1 samtal med berörd lärare på folkhögskolan 
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försökte få den här nya tekniken in i undervisningen på olika sätt men det var svårt att få nyheter, tekniker 

eller även synpunkter från kolleger på andra skolor. Det var inte många som arbetade med datorn som ett 

redskap i bildundervisningen. Min egen fortbildning fick jag klara själv genom arbetet med datorn och 

prenumerationer av utländska datormagasin. 

 

Åren gick och min egen erfarenhet av 25 år i skolvärlden är att jag märker fortfarande hur digitala 

tekniker, IKT, 
2 har svårighet att bli en naturlig del av undervisningen. Tröghet och bristande intresse från 

skolledare, lärares bristande möjligheter till fortbildning, ekonomiska ramar som hindrar en ”uppdatering” av 

skolans digitala arbete och den minimala budget som många lärare i estetiska ämnen har att slåss mot, är några 

av problemen. 

 

Genom att läraren oftast själv i kontakten med eleverna undervisar och bedömer deras kunskap och på 

flera håll även är ensam ansvarig för ämnets struktur, planering och tolkning av kursplaner, ser 

undervisningen i bild mycket olika ut på våra skolor runt omkring i landet. Kan det vara så att många av 

bildlärarna som utexaminerades då datorer inte fanns, kanske inte har haft möjlighet att ta till sig de nya 

digitala medierna? Grundtanken hos dessa lärare har i mina kontakter visat på att de har varit kunniga och 

duktiga i mer traditionella kunskaper som teckning, målning, tryck mm. Man har stått för en konstnärlig 

kunskap med stor insikt i traditionella verktyg men vid införandet av mer kommunikativa synsätt i 

kursplanerna fick man problem med sin fortsatta riktning för ämnet. 

Jag fick känslan av att facktidningen Bild i Skolan, som sedan länge är bildlärarnas organ tog vid den här 

tiden mera upp hur datorn i vissa skolor integrerats i undervisningen och inte hur det kunde se ut i framtiden 

eller inte heller hur arbetet med bild och media kunde se ut vid den tiden.  

 

 

2. SYFTE 

 

Mitt syfte med undersökningen är att öka förståelsen för arbetsprocessen i bedömning av elevarbeten för 

digitala moment, speciellt i bildämnet. Eftersom IKT och digitala tekniker sakta men säkert alltmer integreras 

i undervisningen och i skolans arbete överlag och att det finns strategier och resurser för införandet, är det 

intressant att se hur eller om dessa moment bedöms. Att bildämnet, som de senaste decennierna vilat på en 

kommunikativ ämneskonception i styrdokumenten, där media utgör en relativt stor del av stoffet, gör det bara 

intressantare, eftersom genomgången av materialet både i form av rapporter och vetenskapliga studier inte 

visar på någon större kvantitet av eller intresse för digital bild. 

De lärarstudenter som jag har haft i mina kurser under 2011 ska snart gå ut som färdiga lärare och i deras 

kurs har digitalt arbete legat som ett moment. Där har vi under alltför kort tid närmat oss de digitala 

arbetsredskapen som studenterna kan tänkas komma i kontakt med i undervisningen på den blivande 

arbetsplatsen. Vi har arbetat med professionella redskap som Photoshop, Powerpoint, Photostory, mm. och jag 

                                                           

2 Jag använder mig i fortsättningen av den svenska benämningen IKT (informations- och kommunikationsteknik) 

som är ett mer förståeligt och allmän beteckning än New Media som har mer fokus på sociala medier. 
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såg en möjlighet att studenterna skulle passa att vara med i min undersökning på frivillig basis. Jag ville se hur 

studenten använde sig av verktyg och teknik för att lösa de uppgifter som presenterades för studenterna och 

hur jag som kursansvarig kan bedöma deras arbeten. 

I bakgrunden fanns tankar om Nationella Utvärderingen- 03 utvärderingen i bild där en av kommentarerna 

var att moderna medier och digital bildbehandling måste få en större plats i bildundervisningen. Lärarna 

efterlyser fortbildning i digital bildhantering och en satsning på hård och mjukvara. NU-03 nämner att 

”Bildtolkning och digital bildbehandling blir en allt viktigare medborgerlig kompetens.” (Marner, Örtegren & 

Segerholm 2005:10). Detta är en nu nio år gammal utvärdering och med den snabba utveckling som 

mediatekniken har så är det intressant att försöka se hur bildundervisningen ute i skolorna följer med. Jag ser 

med stor spänning emot nästa kommande utvärdering av den svenska skolan. 

I min uppgift till studenterna finns flera moment som sammantaget behövs för att lösa den givna uppgiften 

och jag vill se, på vilket sätt studenterna genomför en relevant översyn av kontexten för uppgiften, inläsningen 

för uppgiften och hur studenten genomför bildbehandlingen för uppgiften till en slutprodukt. Mina frågor är: 

På vilket sätt kan jag få en överblick i att bedöma arbeten i en digital process? Behöver bedömningsgrunderna 

vässas eller kompletteras för att bättre motsvara behovet av ett rättvist, effektivt och överskådligt verktyg i 

digitala arbetsmoment? Men den kanske viktigaste frågan är: Hur kan process och produkt bedömas i digitalt 

bildarbete? 

 

 

 

 

 

3. LITTERATUR 

 

3.1 Medier i samhället 

 

3.1.1 Howard Gardner och etik 

 

Flera stora pedagogiska teoretiker har konstruerat teorier för lärandet i sig men med de nya medierna i 

samhället har ett nytt fokus riktats på medier/IKT i skolvärlden. 

Som exempel kan jag peka på att Howard Gardner nämner på http://www.edutopia.org i ett videoklipp 

angående de prövningar som kan uppstå med etik och utbildning när digital media blir vanligare. Howard 

Gardner menar att bland de saker som gör störst intryck är den enorma mängd med information som man kan 

med ett knapptryck nå vem som helst med. Speciellt då kombinationen information och etik där amerikanska 

ungdomar enligt projektet ”A Good Play” visade, kommer att tänka mer etiskt först när de blir vuxna och har 

skaffat sig utbildning. När man använder ”nya medier” och då menar jag sociala medier i första hand agerar 

eleverna i en miljö av en okänd storlek och okända deltagare. Tryggheten av närstående och vänner finns inte 



 

4 

 

och eleven måste lita på att den eller de du tar kontakt med tar ansvar och även är den person som den utger 

sig för. 

När det gäller undervisning och lärarens roll i de nya medierna så menar Gardner att många av de gamla 

didaktiska vägarna inte längre gäller med den ofantliga mängden av information som finns lättåtkomligt via 

Wikimedia, Wikibooks, Wikiversity mm. och läraren får då ta på sig rollen mer som coach och mentor för att 

leda ungdomarna rätt istället. 

 

 

 

 

3.1.2 Elza Dunkels och farorna på nätet 

 

Även i Sverige har publikationer getts ut av de pedagogiska och humanistiska institutionerna runt omkring 

i Sverige om digitala medier i skolan bla. Elza Dunkels, filosofie doktor vid Institutionen för interaktiva 

medier och lärande på Umeå universitet, som forskar om hur unga tänker och agerar på nätet. Hon har skrivit 

ett antal böcker och publikationer, nämnas kan Vad gör unga på nätet?, Barn och unga i den digitala 

mediekulturen och Interactive Media Use and Youth: Learning, Knowledge Exchange and Behavior (2011) 

Hennes fokus ligger mest på hur unga använder nätet och de ev. problem som kan uppstå när inte etik och 

säkerhet går i första hand. Hon forskar även hur nätkulturen ter sig både från ungdomsfokus och den lite äldre 

generationen. Elza Dunkels ser både med forskarens ögon och som mamma på de faror som möter de unga när 

de kommunicerar på nätet. Hon står utanför ungdomskulturen och försöker att belysa de händelser som kan 

uppkomma när media godtrogna ungdomar tar kontakt via sociala nätverk och kommersiella mötesplatser. 

Frågor om säkerhet och digital kompetens som en strategi för att minimera de faror som enligt Elza Dunkels 

lurar på alla som inte är vaksamma. 

Hennes forskning har visat att de förmodade kriminella mönster som man förknippade med utlämnande av 

personuppgifter till olika sociala medier inte har gett någon ökad risk för en viss brottslighet utan det kan vara 

andra orsaker som gör att förövare träffar och förgriper sig på barn och ungdomar. Hennes forskning pekar 

mera åt att den största faran är offrets sociala utsatthet och att man måste som förälder hjälpa till med att skapa 

livskompetens för barnen så att dessa kan möta och se ev. faror som möter elever på sociala plattformar i 

synnerhet de ensamma och svaga eleverna. 

 

 

3.1.3 Lev Manovich och The Language of New Media 

 

Ytterligare en person som har IKT eller ny media som forskningsfält är Lev Manovich. Lev Manovich är 

konstnär och teoretiker och är Professor of Digital Arts, University of California. Han undervisar i digital arts 

sedan 1992 och är författare till en rad böcker och artiklar. I den första och mycket uppmärksammade boken 

The Language of New Media (2001) försöker Lev Manovich förklara den nya tidens framväxt av media 

genom begreppet ”new media” där han nämner att all ny media har sin grund i gamla former men som 

transformeras runt den gamla formen till ett nytt innehåll. Databasen ligger som en dold kunskapskälla och det 

är via gränssnitt och andra verktyg som vi kan få fram information som i sin tur får sin form av den mjukvara 
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som kan presentera den. Han tar upp det virtuella rummet som en arena för den nya kulturen och med hjälp av 

databasen återvinner man redan producerad information till nya former av kultur. Innehållet frigörs från själva 

förpackningen och nyproduceras, omstruktureras till nya former. The Language of New Media (2001) kan ses 

som ett första försök att teoretisera den nya tidens media och ge en förklaring och form till fenomenet. 

Med följande nätboken Software takes command (2008) tar Manovich upp nätutbildningar, media teorier, 

digitala konstformer och hur nya mediers uppkomst har möjliggjorts genom Google, Photoshop, Twitter, 3Ds 

max, Flash, Imovie mm.  Lev Manovich visar dessa mjukvaruprograms bakgrund, historia, användning och 

framtid genom att belysa olika områden som t.ex. filmens form från bildsekvens till bild på bild, 3d grafiken 

som dimension i en annars tvådimensionell filmvärld, hur de flesta medier sammanflätas ”remixas” till nya 

verktyg, datorn som ett ”metamedia” och hur vi går från mediakonsumenter till mediaproducenter. Detta 

pekar också på de farhågor som Gardner nämner, speciellt när det gäller integreringen av hårdvara och 

mjukvara i skolan och framför allt hur bedömningen sker av eleverna och deras arbeten i olika former av 

digitala medier. 

På senare tid har Lev Manovich intresserat sig mer för själva databasen som fenomen och genom artikeln 

The Big Social Data Trending: The Promises and the Challenges of Big Socia Data (2011) ser han på 

massdataprocesser inom det humanistiska fältet. Han prövar teorier på en miljon manga-sidor, tittar på alla 

framsidor till tidskriften Time, och han pekar på den nya sprickan mellan databasdriven massanalysforskning 

och den minskade möjligheten för inte datavana att få insyn i metoder och resultat. Resultaten och 

sammanställningarna är enbart läsbara för de redan insatta och kunniga. Istället för enstaka nedstick i historien 

tar forskare nu och analyserar hela sekvenser av vår kultur i form av konst, brevkommunikation, förekomsten 

av populära ord mm och får fram en helhetssyn som tidigare varit svårt att synliggöra. 

I samhället i övrigt fortsätter den digitala utvecklingen och sociala nätverk byggs upp som DeviantArt, 

gfxartist.com, cgsociety.org, imaginefx.com, Cool Showcase, Worth1000.com, Smashingmagazine, Elfwood 

m.fl. Nya medier för sociala kontakter skapas och några av dessa är till exempel YouTube, MySpace, 

FaceBook, Vimeo, Flickr, Blooger, Wordpress, RSS Readers. 

Den här globala ”media ecology” (Dalgaard 2007) skiftar form hela tiden och med t.ex. FaceBook har det nu 

kommit mjukvara som börjar ersätta det gamla personkontot för email. Lev Manovich menar att utan den här 

sociala webbformen skulle inte dagens mobiltelefoner, digitala kameror, musikspelare m.m. kunnat bli så 

vanligt förekommande. Vi har gått från mediakonsumenter till mediaproducenter och vi har med oss digitala 

verktyg överallt. “Hundreds of thousands of students, artists and designers now have access to the same ideas, 

information and tools.” (Lev Manovich 2008 : 8) 

Siffror från Lev Manovich softbook Software Takes Command  kan illustrera den globala utvecklingen: under 

2007 hade Flickr i sin databas 600 millioner bilder/foton och fram till tidigt 2008 hade siffran fördubblats. I 

juni 2008 hade Google indexerat 1 trillion unika URLs (webbsidor). MySpace hade 2008, 300 millioner 

användare. 90 % av 20-25 åringarna i Sydkorea använder sig av CyWorld, deras motsvarighet av MySpace. 

Dagligen laddas det upp 14 millioner foton till FaceBook och varje dygn laddas det upp 65 000 videos till 

YouTube etc.(Manovich 2008 : 225). Lev Manovich går igenom historik och omfattning av dessa nya medier 

i sin softbook. Han använder själv dessa medier för att kommunicera med det omgivande samhället och ge 

info om föreläsningar, workshops, böcker och events mm. 

Jag gjorde en liten undersökning för att se hur han använder dessa medier och finner då att sista gången 

Lev Manovich la in ett inlägg i sina mediekanaler ser det ut som följande: Twitter 20/5 2010, Flickr 5/3 2008, 

MySpace 12/3 2008, Levs blog 31/5 2009, Levs Lab 24/5 2010. Lev Manovich verkar själv hoppa från medier 

till medier allt efter dessa uppkommer, och sedan lämna dessa när de börjar tappa i popularitet. 
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3.2 Medier i skolan 

 

3.2.1 Jan Hylén och digitaliseringen av skolan 

 

I sin bok Digitaliseringen av skolan (2010) tar Jan Hylén upp den svenska skolans arbete med att föra in 

digitala tekniker. Han är fil.dr. i statsvetenskap och har arbetet på Skolverket som sakkunnig och utredare. 

Han studerar statliga insatser och projekt för att stödja införandet av digitala arbetsmetoder och är intresserad i 

hur den digitala tekniken kan bäst stödja det nya lärandet. Även han ser som Lev Manovich hur innehållet och 

förpackningen lösgör sig från varandra och att de gamla användarna blir till nya producenter. Jan Hylén pekar 

även på ett medborgarperspektiv där IT i skolan ses som en medborgarkompetens för att minska klyftorna i 

samhället och då speciellt tanken att minska de digitala klyftorna. Han gör en redogörelse för antalet datorer 

per elev i svenska skolor och jämför med utlandet. Han tittar även på hela utbildningssektorn med förändrade 

villkor för läromedelsindustrin, informellt lärande och den förändrade formen av kommunikation mellan 

lärare och elev/student.  

 

Jan Hylén ser fyra trender som kommer att bli viktiga för utbildningssektorn och kommer att påverka 

dessa i framtiden. Första trenden är att innehållet skiljs ut från förpackningen. Nu finns musik i olika former 

och format, månadsmagasin som innehåller musik i form av en medföljande cd, halssmycke i form av en 

minnessticka innehållande en cd och man köper inte en hel skiva längre, utan kan själv välja låtar fritt för 

digital nedladdning mm. Man behöver inte sitta och vänta på att ett TV program ska starta utan man kan när 

som helst gå in och se detta i en annan form av media. I undervisningssituationen väljer studenterna att själva 

plocka ihop sin undervisning efter tycke och smak och genom den utökade distansundervisningen så 

skräddarsyr studenten sin egen utbildning. Detta kommer att sätta press på utbildningssektorn i olika former: 

”Konkurrensen kommer att tvinga högskolorna att bli mer flexibla och anpassa sitt utbildningsutbud bättre 

efter kundernas behov och önskningar” (Hylén 2010: 82). 

Andra trenden innebär att användarna blir producenter. Flera företag som Electrolux, Ikea m.fl. anordnar 

tävlingar och efterlyser designtips eller idéer som ska utveckla företagets produkter. TV och tidningar får in 

videor och bilder vid varje större olycka direkt från de drabbade på olycksplatsen. Även hela nyhetstidningar 

får i vissa fall sitt nyhetsmaterial från allmänheten. Inom utbildningssektorn skapar lärare och studenter egna 

läromedel som sammanställs på olika webbplatser för lärande och om lärande. Jan Hylén menar att vi blir 

prosumenter, både producenter och konsumenter. 

Tredje trenden ökar det informella och spontana lärandet, eftersom det blir lättare att ta kontakt för folk 

med likartade intressen. Det blir ett lärande av egna erfarenheter som inte hotar folkbildningen men kanske 

utmanar på ett positivt sätt, enligt Jan Hylén. 

Fjärde trenden som Jan Hylén ser det är att den nätbaserade undervisningen ökat och enligt 

Högskoleverket (HSV) läste i Sverige var fjärde student en eller flera kurser på distans 2007/2008. Fördelen är 

att nätbaserade kurser kan ha en smalare och mer intressant ämnesområde och att kommunikationen mellan 

student och lärare sker digitalt. Enligt Jan Hylén bör svenska skolan motverka den digitala kunskapsklyftan 

genom att skapa digitalt kompetenta medborgare och individer. (Hylén 2010) 
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3.2.2 Skolverkets fortbildning och andra projekt 

 

Antalet bilder eller fotografier som varje vecka laddas upp på www.flickr.com är idag större än alla 

världens objekt i alla museer tillsammans. Den digitala explosionen genom sociala media, nätverk och 

programvaror har under 2000 talet skapat en ny syn på media, innehåll, kontaktvägar, konsumenter, 

producenter mm. Samhället i stort anpassar sig och driver själv utvecklingen framåt, men i skolan hänger 

utvecklingen inte riktigt med (Marner, Örtegren & Segerholm 2005). Utredningar tillsätts och läroplaner 

betonar vikten av informationsteknologi, IKT, i skolvärlden. Stora satsningar sker när det gäller IKT men 

fram till 2000- talet var det mest datorkunskap, lärarlyft i datorn, datalära, datorstödd undervisning, ITiS i 

skolan mm. som dominerade debatten.  

I början på det jämställda och jämlika 90- talet hade det nya ämnet datalära redan ”införts i läroplanen 

som obligatoriskt kunskapsområde genom Lgr 80” (Hylén 2010: 26). Skoldatorn COMPIS hade kommit och 

förvånande snabbt försvunnit. ”Datorn och skolan” var ett projekt som Riksdagen skapade i slutet av 80 talet 

och målet var att datorn skulle ses som ett pedagogiskt hjälpmedel istället som tidigare mer som ett ämne - 

datalära. Skolverket gjorde i mitten av 90-talet en mängd utvärderingar som pekade på att genomslaget för 

införande av digital teknik i skolan gick mycket trögt (Jedeskog 1996). KK stiftelsen skapades också vid den 

här tiden även den med fokus på en ökad IT-användning i skolorna. 

ITiS blev nästa stora satsning och innehöll IKT-kompetensutveckling och datorer till alla lärare som 

deltog i utbildningen. Kompetensutvecklingen innefattade nästan 60 % av lärarkåren och vid utvärderingen 

beskrevs ITiS satsningen som en genomtänkt och bra satsning för att utveckla svensk skola (Cchaib & 

Tebelius, 2004) 

Att pengar delades ut för att lärare skulle få datorer var inte populärt bland riksdagens egna revisorer 

”men riksdagens revisorer gjorde en egen granskning av ITiS och ifrågasatte starkt värdet av och 

ändamålsenligheten i att 700 miljoner kronor satsades på att dela ut datorer till lärarna” (Hylén, 2010 s.31)  

Här behövs en liten bakgrund till ITiS. I en programtidskrift som utgavs av Utbildningsdepartementet 

1998 och som hade namnet Lärandets verktyg presenterades en satsning som kallades IT i Skolan (ITiS). Man 

skulle avsätta 1,7 miljarder kronor och är den hittills största satsningen som gjorts inom området och 

innefattade bland annat en dator till alla lärare som deltog i kompetensutvecklingen. Det skulle satsas på 

kompetensutveckling, teknisk infrastruktur och en egen dator till lärare. Ungefär 75 000 lärare deltog och det 

motsvarade ca 60 % av lärarkåren. 

ITiS avslutades 2002 och efter den tiden har inga nya stora nationella IKT-projekt startats förutom att 

Skolverket försöker uppmuntra vidareutbildning i IT genom start av mindre projekt som Multimediabyrån och 

PIM och på senare tid ett flertal webbplatser som Skolverket- IT för pedagoger, Länkskafferiet mm. Det 

senaste i skrivande stund, är att Skolverket har hamnat på Facebook och Twitter. 

När IT bubblan sprack i början på 2000 talet tappade många intresset för IT och då speciellt i skolvärlden. 

I det övriga samhället har IT och digitala medier fått ny fart men i skolan är det fortfarande trögt. Skolverket 

startade några olika satsningar som t.ex. PIM. PIM står för Praktisk IT - och mediekompetens och är en 

webbplats för fortbildning i IT - frågor. Webbplatsen visar inte enbart information utan stödjer även en 

studiecirkel. Studiematerialet består av tio handledningar i skiftande områden som hantera, söka, skriva, 

kommunicera mm. och har underrubriker som tar upp områdets speciella problem. Man vänder sig till alla och 

kan om så önskas ingå i en större plan för kompetensutveckling för kommunanställda där personal kan ges en 

examination i kommunal regi. Examinationerna delas in i olika nivåer: individnivå, arbetslagsnivå, 

undervisning i klassrummet mm. och innefattar både teori och praktik. Webbplatsen är en del av ett 

regeringsuppdrag som Skolverket har att främja utvecklingen och användandet av informationsteknik i skolan. 
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Under de senaste åren har några kommuner startat projekt som försöker få en dator per elev och 

utvärderingar visar på goda resultat. Falkenbergs kommun gav alla elever i årskurs 7-9 på två skolor var sin 

bärbar dator. Projektet kallades En-till-En och har följts och utvärderas i två rapporter. Dels En egen dator 

som redskap för lärande (Hallerström & Tallvid, 2008) och därefter En egen dator i skolarbetet – redskap för 

lärande? (Hallerström & Tallvid, 2009). ”Eleverna arbetade mer hemma och tycktes bli mer motiverade med 

en egen dator och lättheten att få information gjorde arbetet i lärosalen roligare menade eleverna.( Hallerström 

& Tallvid”, 2009:15) 

Från att datorn blev ett ämne man skulle läsa om, via undervisning med datorer, till undervisning genom 

datorer kom kompetensutveckling av lärare att bli en mycket viktig del för att skapa en digital kunskap ute i 

skolorna. 

När man närmar sig forskningen på området för digital undervisningsteknik i skolan och speciellt då 

bedömningar av digitala tekniker slås man av att det inte finns någon enhetlig vetenskaplig teoribildning som 

man kan fördjupa sig i utan att det blir en tvärvetenskaplig översikt för att sedan landa till större delen i nya 

medier i skolan/bedömning/visuell kultur. 

Det är stora omställningar som skolan och undervisningen står inför när det gäller digital media och IKT, 

speciellt när det ska integreras i skolan dels som ämnesområde och dels som arbetsredskap ihop med 

traditionella redskap. Men samtidigt bör man nämna att svårigheterna och de nya prövningar som skolan står 

inför i framtiden är på intet sätt främmande för Skolverket eller för skolan i sig, utan man försöker belysa 

problemen på olika sätt. Även själva lärarutbildningen som ska utbilda de blivande lärarna har långt kvar när 

det gäller digitala medier. 

KK- stiftelsen skriver att när det gäller lärarutbildningen ”en slutsats är att lärarstudenter är en grupp som 

inte befinner sig i framkant när det gäller användning av internet”. ( KK-IT Rapport Internet och 

lärarutbildning 2008: 4) 

Göteborgs stad tog fram en rapport 2004 till hjälp för stadens skolor där man försökte visa på hur digitala 

medier kan användas som verktyg för kunskapssökande, lärande och demokratiskt inflytande. I förordet skrivs    

”Att kunna använda IT som verktyg för kunskapssökande, lärande och demokratiskt inflytande är numera 

en nödvändighet. Därför är hantering av informationsteknik en självklar och fundamental del i 

undervisningen”.( Lorentzson 2004:1) Man redovisade forskning som rör IKT i förskolor och skolor. 

Rapporten innehöll även artiklar från skolor som arbetet aktivt med IKT i undervisningen och deras försök att 

bredda och utveckla kompetenser inom IKT. 

 

 

3.2.2  Roger Säljö 

 

I ett försök att greppa över detta stora område och peka på eventuella problem hänvisar man till Roger 

Säljös Utmaningar och e-frestelser – IKT och skolans lärkultur (Säljö och Linderoth, 2002) där boken visar på 

att IKT- inte med automatik behöver främja skolan, utan i flera fall finns det stora ekonomiska vinster för 

elektronikföretag att få när det gäller att föra in IKT i skolan och att IKT har drivits fram av eldsjälar med 

teknik som fokus. Skolans viktigaste uppdrag att skapa konstruktiva miljöer för lärande har då hamnat i 

skymundan. Säljö och Linderoth har tillsammans med forskare undersökt hur informationsteknologi och barn 

utvecklas ur ett lärandeperspektiv. Att den stora optimismen för IKT kanske är överdriven när det gäller 

pedagogiska fördelar kan förklaras med att de personer som propagerar för detta är kanske själva inte insatta i 

skolans problematik. Säljö och Linderoth menar vidare att IKT-industrin ser skolan som en stor marknad. 
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Fokus har gått från pedagogik och lärandemiljöer till IKT som en universell lösning på skolans problem. Man 

har tittat på olika lärandesituationer med IKT och funnit att i vissa fall är IKT till stor nytta för undervisningen 

och det egna lärandet. Myten att barn lär sig ett mer strukturerat sätt arbeta vid IKT har inte påvisas, men att 

datorn stimulerar till samarbete och barnen prövar sig fram tillsammans istället för att konkurrera. Vid det 

gemensamma arbetet valde barnen de uppgifter som var roligast eller som de behärskade mest och 

Säljö/Linderoth menar då att det finns en risk att den som behärskar programmet bäst kommer att ta över. Man 

menade även att läraren bör förklara viktiga termer både i datorprogrammet och inom det aktuella området för 

inlärningen, annars blir risken stor att eleven har svårt att finna sammanhang och förståelse för sitt lärande. 

Den lilla minoritet som lär sig nya saker och får ”aha” upplevelser är ofta de redan ambitiösa och 

högpresterande. Dessa står i kontrast till den stora grupp av barn som inte drivs av inre drivkraft, nyfikenhet 

och kognitiv förmåga och IKT riskerar då att vidga den stora klyfta som redan finns. Men det finns områden 

som kan skapa unika områden för skapande. Lärandeområden som uppmuntras av snabb och gränslös 

kommunikation premieras av IKT.(Säljö och Linderoth, 2002). Ett sätt att närma sig problemet med ny teknik 

i skolan är att ha konstruktivistiskt perspektiv resp. sociokulturellt perspektiv för att förstå hur skola och IT 

kan närma sig varandra. 

 

 

3.3 Digital bild i skolan 

 

   3.3.1 NU-03 Nationella utvärderingen och ett utlandsperspektiv 

 

Nationella utvärderingen 2003, NU- 03 visade på brister i skolan. Under rubriken Digitala medier nämns  

” Digital kompetens och utrustning är ännu inte vanlig inom ämnet.” (Marner, Örtegren & Segerholm 2005: 

147). 

Tittar man på utvärderingen som helhet så är den svenska eleven nöjd med sin undervisning och tycker det är 

intressant och lärorikt att gå i skolan. Eleverna är mycket duktiga i engelska och engagemanget för 

samhällsfrågor och globala frågor har ökat markant. De praktiskt estetiskt inriktade ämnena är roliga och 

intressanta och eleverna påtalar en önskning om mera tid för dessa. (Skolverket 2004b) 

Till det mindre bra är att elevernas förmåga att läsa har minskat, matematik och kemi har försämrats och i 

de estetiska ämnena finns en stor osäkerhet när det gäller betygsättning och bedömningsunderlag. 

Likvärdigheten känns bräcklig och  de nya kunskapsmålen slår inte igenom i undervisningen i de praktiskt- 

estetiska inriktade ämnena.  

Tittar man på bildundervisningen tycker eleverna att bild är roligt och intressant men inte viktigt. 

Bildämnet liknar det man håller på med på fritiden. Flickorna kommer till sin rätt i bildämnet i större grad än 

pojkarna. Under åren har den totala tiden för bild räknat i undervisningsminuter minskat. Eftersom bild är ett 

laborativt ämne är det också ett mycket individualiserat ämne som kräver god tid för varje elev. Med allt 

större klasser och mindre tid så upplevs ämnets arbetssituation påfrestande. Ämnets traditioner av 

hantverksmässiga tekniker och bildframställning lever fortfarande stark och digitala medier och redskap har 

svårt att komma in i undervisningen. Trots att inriktningen enligt kursplanen ska vara mot kommunikation så 

är andelen av detta och bildanalys t.ex. mycket liten till förmån för bildframställning. 

NU- 03 visar på att sammanfattningsvis framstår bild som ett ämne med viktiga uppgifter i ett samhälle 

där bildkommunikation – enligt den omvärldsanalys som redovisas - får en vidgad betydelse, men vars tid har 
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minskat. Bildämnet tycks vara ”fast” i en tradition av bildframställning och fritt skapande. Denna tradition 

synes gynna flickor i högre grad än pojkar, och de mer intresserade och motiverade eleverna. 

Ämnet står inför viktiga utmaningar och har en potential att utveckla såväl den i kursplanen från år 2000 

framskrivna bildkommunikativiteten som pojkars intresse. Bristen på tid och digital utrustning samt bristen på 

utbildade lärare (som dock ingalunda är unik för bildämnet) kan dock försvåra detta..” (Skolverket 2004). 

Anders Marner nämner följande i sin artikel - En inbäddad undervisning i digitala medier i det svenska 

bildämnet – en fallstudie (submitted), följande  

”Den senaste utvärderingen är gjord 2003, och kan kännas något inaktuell. Vi får hoppas att en ny 

utvärdering snart visar att det har skett en förändring till det bättre för bildämnet och övriga svaga ämnen. 

Bildämnet är i hög grad knutet till de verktyg och material som brukas inom ämnet såsom penna, pensel, 

papper och färg. Med verktygen följer en kraftfull tradition och historik, kopplat till ett traditionellt 

konstbegrepp och till platser där konst visas, t.ex. museer och gallerier.” Marner( submitted) 

 

I ett utlandsperspektiv har senare tids forskning om IKT i lärandet visat på en rad av synpunkter och 

problematiseringar av att arbeta med digitala medier i bildämnet i skolan. Renata Phelps och Carrie Maddison 

nämner i en artikel i Australasian Journal of Educational Technology 2008 att trots att lärare i secondary 

school upplevde att den nya teknologin var både spännande och lärorik, så fanns det lika många som såg den 

nya teknologin som ett motsatsförhållande till bildämnet och kreativitet. Medan vissa lärare tar till sig den nya 

medieteknologin och går i framkanten för att arbeta digitalt i skolan försöker andra lärare att undvika 

medierna, för de anser att det finns polaritet mellan teknologi och kreativitet. En anmärkningsvärd information 

kom fram, att lärare med flera år i yrket inte behöver vara mer negativa till IKT, utan det fanns även lärare 

med färre än tio år i yrket som var negativa till IKT. Även skolans ekonomi, kultur och ledarskap påverkade 

möjligheterna att köpa in hårdvara och mjukvara. Lärarens egen motivation och attityd spelade en stor roll om 

integreringen skulle vara till fördel för undervisningen (Phelps & Maddison 2008). 

 

Det finns en annan problematik visar Robert McCormick & Peter Scrimshaw i sin rapport (2001) att 

implementeringen av IKT i undervisningen måste åtföljas av en ändring i arbetssättet i klassrummet. De 

menar att den vanliga uppfattningen att den digitala tekniken och den användande läraren är en isolerad del i 

den gängse pedagogiken både i klassrummet och i övriga skolan. Forskning har visat att vill man skapa en 

fördelaktig miljö för IKT i undervisningen måste man låta den vanliga pedagogiken bli en del av 

undervisningen tillsammans med IKT. Man menar vidare att det behövs tydligare reflektioner på vad man vill 

göra med IKT i undervisningen och då fokusera på sina pedagogiska avsikter. Man har tittat på tre nivåer eller 

områden, hur nuvarande arbetssätt kan göras med effektiva, om arbetssätten kan utvecklas i någon ny riktning 

och till sist om det sker någon ny form av arbetssätt genom IKT. Undersökningen gällde i stora delar England 

och engelska grundskolor.  

Det som visade sig var att de som är ansvariga för införandet av IKT i skolan/ undervisningen måste vara 

helt klara med vad de ville göra med IKT och varför detta infördes i undervisningen. Det framkom även att 

införandet av IKT också påverkade andra nivåer i undervisningen som lärarna måste vara medvetna om och 

uppmärksamma på. Att hela undervisningssituationen kommer att förändras med IKT, genom att 

nödvändigheten att använda datorer i hemmet för läxor uppkommer. Man måste utveckla pedagogiken på ett 

konstruktivt sätt genom en översyn av inlärande, kunskap och pedagogik. (McCormick & Scrimshaw (2001) 
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Joyce Wood
3
 nämner i sin artikel att det kan finnas vissa dubier över att digitala tekniker inte har den rätta 

konstnärliga tyngden och därför står utanför verkligt konstnärligt arbete. Joyce menar att hennes studenter 

påtalatt, “ There’s now an emphasis on ideas in art, more than skills. We are expected to teach the ideas behind 

landscape painting as much as the skills of painting landscapes.” (Wood 2004: 189)  

Joyce Woods nämner också att arbete med digitala tekniker gör att vi skiftar arbetsområde i hjärnan från 

utförande till budskapet. Hon skriver: 

 

”The computer allows the artist to focus more on the message, with less emphasis on the execution. The 

technicalities are handled so easily that it no longer becomes a question of how to do it, but indeed what to do. 

Making art is about making choices and establishing priorities, and the computer simply gets the 

encumbrances out of the way and lets the artist combine variables until his or her intentions are realized” 

(Wood 2004:189) 

 

Det verkar som om det finns ett glapp i kontakten mellan skolans arbetsform och dess kontext när det 

gäller de yttre förutsättningarna att ligga rätt i tiden. Läraren och studenterna arbetar i ett arbetsfält (bildsal) 

som påverkas av nationella och globala förutsättningar (Dale et al. 2004). Denna kontext tar studenterna med 

sig in i klassrummet. De erfarenheter som de har gjort i den egna kulturen och de medievanor de har på 

fritiden förs in i skolan. 

När då arbetsformerna för att arbeta med olika områden i skolarbetet skiljer sig åt från de sökvägar och 

verktyg som elever använder sig av under fritiden sker ett glapp och brott i den skapande processen. Är dessa 

nya medier bara en lång ström av hjälpmedel för att föra kommunikationen vidare? Det ena mediet ersätter det 

andra i en lång rad, fast innehållet är nästan detsamma.  

Liknande problem kan man se när det gäller Internet med företag och privatpersoners hemsidor. När allt 

som läggs ut på nätet blir bestående i den digitala gemenskapen genom att användare laddar ner innehållet i 

form av text och bilder sker det samtidigt en process där webbsidor utvecklas, omformas och försvinner. Man 

kan se: ”själva webbsidorna som föränderliga dynamiska objekt vilka försvinner utan att lämna virtuella spår 

efter sig”(Aspers, Fuehrer, Sverrison 2004) 

 

 

Internationella studier och rapporter visar på liknande problematik när det gäller genomslaget av digitala 

kommunikativa arbetsformer i resp. skolform. Tittar man på olika länder så ser problemen likartade ut. Det 

kan vara svårighet att ta in de nya medierna på grund av konstnärliga aspekter som har cementerats fast i 

skolvärlden. Det finns ett motsatsförhållande mellan kreativitet och nya medier. 

 

I våra grannländer sker det också forskning och översyn på skolvärlden och de nya medierna. I Danmark 

har Mie Buhl, docent, Institutionen för pedagogik vid Aarhus universitet, Danmark, skrivit en mängd artiklar 

och böcker, bla. artikeln Visual culture as a strategic approach to art production in education  (2005). Hon 

har tittat på den nya mediekulturen för ungdomar med den förändring som den för med sig i skolvärlden och 

speciellt bildundervisningen. Hon tittar på området visuell kultur där danskarna ser visuell kultur som ett 

                                                           

3
 Previously: Director of Teachers’Technology Forum, an educational consultancy in the UK,and part-time Visiting 

Fellow of SPRU (Science & Technology Policy Research),University of Sussex 
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pedagogiskt ämnesområde och självständigt forskningsfält (Buhl, Flensborg 2011) medan vi här i Sverige 

enligt en rapport som Vetenskapsrådet gav ut (Lindström 2009) ser visuell kultur som estetiska läroprocesser 

och medieringar. 

Mie Buhl nämner fyra nyckelbegrepp i arbetet med visuell kultur. 

 

1. Pictorial Logic är term som står för ren bildproduktion och är i sin tur uppdelad i underrubriker, 

a. Formal logic som avser de bildproduktioner som har skapats för hand, måleri, teckning mm. 

b. Dialectical logic där bilden redan finns i verkligheten och som fångas genom kameran 

c. Paradoxical logic där skapandet av bildmediet sker genom återanvändning av digital media 

som digitala bilder, digital video och webb. 

2. Production strategies är strategier för att göra urval från digitala medier, att aktivt välja och reflektera 

över själva urvalet. 

3. Concept thematizing tar upp reflektionen och som kan ställa frågor som, varför gjorde jag så här, varför 

valde jag det här temat eller stilen för mitt bildarbete? 

4. Relexive positioning utmanar gängse normen för hur en traditionell bild kan se ut genom att bearbeta den i 

okonventionella processer som sampling eller annan förändring. 

Man kan se Paradoxical logic som en återanvändning av redan befintliga bilder och Production strategies 

ses som urval av digitala medier och sammantaget verkar Mie Buhl mena att kreativitet i visuell kultur är 

urval/återanvändning av digitala medier och inte kreativ förändring.  

Att försöka möta de stora förändringarna i samhället med mer och mer bilder så har forskarna på senare 

tid tittat på förändringen och försökt ringa in och etikettera fenomenet till Visual Culture. Vad man menar 

med Visual Culture är inte exakt samma i våra nordiska länder, det skiljer sig åt på olika sätt. Eftersom man i 

USA, England, Tyskland och Spanien har haft fokus på konst i bildämnet (Stam 2011) och i och med nya 

digitala tekniker kom gränsen mellan konst och media att suddas ut behövdes ett nytt begrepp Visual Culture. 

I Danmark försöker man att ge Visual Culture mer som självständigt fält eller ämnesområde. Eftersom flera 

ämnesfält ser Visual Culture som naturliga områden i resp. teoribildning, så har det på senare tid utkommit ett 

flertal böcker och rapporter som försöker bringa klarhet i definitionen Visual Culture, Hans Dam Christensen 

och Helene Illeris, lektor i billedkunst och visuell kultur vid Danmarks Pedagogiske Universitetsskole, och 

några andra forskare har försökt med boken Visuell kultur, Viden, Liv, Politik (Dam Christensen och Illeris 

2009)att belysa detta fält. Man undersöker det redan tillverkade i vår synliga kultur. I Sverige har man en syn 

på visuell kultur där barnet står i fokus med anpassning till vardagen genom den visuella reflektionen. (Stam 

2011) Det här begreppet och sättet att se är adekvat för min forskning genom att jag med det kan se hur 

studenterna blir en del av den visuella kontexten som omger dem. Insamlandet ur deras resursbank är relaterat 

till Visual Culture. 

 

 

Det kan också nämnas en pågående undersökning där Umeå universitet har med Anders Marner och Hans 

Örtengren m.fl.. fått projektpengar från Vetenskapsrådet för projektet ”Skolämnesparadigm och undervisnings 

praktiker i skärmkulturen – bild, musik och svenska under påverkan”. 

Projektet ska undersöka de nya mediernas roll i skolan och speciellt i ämnena bild, musik och svenska, 

som alla tre har fokus på ungdomar och ungdomars kultur. Projektet har som tanke att titta på vilka 



 

13 

 

konsekvenser de nya medierna har på ämnets karaktär och hur ämnet formas i praktiken. Ett flertal 

högstadieskolor i hela Sverige ingår i undersökningen och informationen hämtas från empiriskt material i 

intervjuer och observationer. 

Några frågeställningar som man vill belysa är vilka faktiska förändringar i ämnet som sker när nya medier 

kommer in, hur lärare och elever reagerar när medierna integreras i undervisningen mm. Man vill även titta på 

hur nya medier integreras i varje ämnes särart och projektet fokuserar inte enbart på lärarens eller skolans 

inställning. 

 

 

 

3.4 Politiska styrdokument 

 

3.4.1 Skollagen 

 

Den nya svenska skollagen från 1 juli 2011 säger att för att få samma grundförutsättningar ska alla elever 

utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg. Ordet lärverktyg är nytt för den här skollagen och 

kommenteras att inbegripa ett mer modernt tankesätt angående de läromedel som finns i skolan. Skollagen 

nämner i paragraf 8 ”Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och 

andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas 

ut.” (Skollagen (2010:800) 

 

3.4.2 Läroplanerna 

 

Digital teknik nämns och preciseras i Skolverket 2011 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 och då i ämnena Bild, Musik, Matematik, Svenska, Svenska som andraspråk och Teknik. 

I kursplanen för Bild under Syfte nämns: ”skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och 

verktyg samt med olika material”. (Skolverket 2011a: 20) och under rubriken Centralt innehåll-årskurs 4-6-

Redskap för bildframställan: ”Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, 

fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns”. (Skolverket 2011a: 21). I årskurs 

7-9- Bildframställan: ”Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.” (Skolverket 2011a: 22). 

 

I den nya kursplanen för bild har strävansmålen och uppnåendemålen ersatts av syfte. Genom undervisningen 

i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att… 

 

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,  

• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,  

• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och  
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• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner (Skolverket 2011a s.20) 

 

Den nya gymnasieskolan Gy 2011 har många nyheter och tittar man på de digitala anknytningarna så 

finns det en mängd nya ämnen och kurser, där digital teknik som IKT eller rena digitala verktyg är en del av 

undervisningen eller helt baseras på detta. Kurserna Animation, Cad, Dator- och kommunikationsteknik, 

Digitalt skapande, Grafisk produktion, Gränssnittsdesign mm. har alla mer eller mindre digitala moment och 

ämnet Webbteknik är helt och hållet baserad på digital media.(Skolverket 2011c.) Ämnesplanerna som nämns 

i Gy2011 ersätter de gamla kursplanerna och i Skolverket/ ämnesplaner och det nämns under ämnet Bild. 

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder 

med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald 

arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att 

fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några 

valda tekniker” (Skolverket-2011c: 1.) 

 

3.4.3 Kommentarmaterial 

 

Skolverket har gjort en revidering av kursplaner både för gymnasieskolan och för grundskolan där bland 

annat digitala medier nämns. För grundskolan Lgr 11 kan läsa i Skolverkets informationstext 

Kommentarmaterial till kursplanen i bild 2011 att från och med läsåret 2011/12 har alla obligatoriska 

skolformerna var sin samlad läroplan som består av tre delar. Skolans värdegrund och uppdrag, övergripande 

mål och riktlinjer och kursplaner för alla ämnen. Kursplanerna är indelade i syfte och centralt innehåll och 

innehåller även kunskapskrav för de olika ämnena.  

Kursplanen i bild skiljer sig inte från tidigare områden när det gäller inriktningen men har tydligare fokus 

på vad eleverna ska studera. Den nya kursplanen betonar bildämnets kommunikativa inslag tydligare och 

betonar arbete med visuell kultur i olika former. 

Bildhantering i digitala tekniker framhävs mycket tydligare än tidigare. Förändringen i kursplanen har sin 

grund i nationella utvärderingen NU- 03 som pekade på att eleverna behöver förbättra förståelsen av bilder 

och kunskap om bildanalys mm. 

I kommentarmaterial för kursplanen i bild från Skolverket betonas förståelsen för visuell kultur och att 

elevens ska ”få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer 

ingår.”(Skolverket 2011b). Man nämner ”Visuell kultur” där den uppkommer t.ex. Internet, i stadsbilden mm. 

Man har ett helt kapitel där ”Digital teknik” tas upp och nämner att: 

 

”Kursplanen lyfter fram att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att skapa bilder med 

digitala tekniker och verktyg. Digitala tekniker används i många sammanhang i samhället och inom allt fler 

yrkesområden. Att utveckla kunskaper om och en tilltro till sin förmåga att använda sig av digital teknik är 

därför betydelsefullt.” (Skolverket 2011b: 8)  
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3.5 Bedömning i skolan och i digital bild 

 

Skolverkets Bedömningsmatris och kompetensprofil som stöd vid bedömning kan ses som ett stöd för 

betygsättning i den gamla kursplanen (Skolverket 2000). Den ger detaljerad information och vägledning 

genom ett antal övningsexempel och tar upp både bedömning i grupp och enskilt. 

Tyvärr finns inget bedömningsstöd för årskurs 7- 9 i bildämnet utan bild, bild och text nämns i 

bedömningsgrunderna för svenskämnet enbart. En ovan lärare som vill premiera arbeten i digitala tekniker får 

enbart luta sig mot ämnets kunskapskrav. 

Tittar man på Skolverkets hemsida under avhandlingar och forskning om digitala medier finner man en 

brokig skara artiklar, t.ex. vissa tar upp dataspelets estetik i skolan och vad man kan lära av dataspel i det 

vanliga skolarbetet, chatt som umgängesform för de unga, hur ett multimodalt mediearbete för lärarstudenter 

kan berika lärprocesser, dataträning för textarbete mm, men ingenting om bedömning av digitalt arbete. 

Studenter som läser till lärare står inför ett paradigmskifte i skolans undervisning och då speciellt lärare i bild, 

musik och svenska. Nya mediala redskap förs in i skolan och med sociala medier, grafiska medier och andra 

mjukvaror kommer många nya frågeställningar upp som gäller bedömning av IKT-arbete.  

 

 

3.5.1 Övriga rapporter 

 

I delrapporten ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform av Magnus Engwall och 

Maria Stam menas att det behövs tydliga kriterier för bedömning när nya medier införs i skolarbetet. I 

bedömning innefattar de då kvalitet, medvetenhet och hur lärande sker i de specifika medierna. Eftersom 

bedömningarna har i första hand varit knutna till elevarbeten i rörlig bild har de utarbetade matriserna för 

bedömning formats efter detta. Rapporten nämner ledord som ”lärande och analys” och försöker belysa vad 

som är kvalitet i arbetet, speciellt intressant blir det när man ställer sig frågan vad som är kvalitet när det gäller 

innehåll respektive kvalitet i form. 

 

 

 

4.  Teoretisk utgångspunkt 

 

Lars Lindström, professor vid Lärarhögskolan i Stockholm menar att idag är processen viktigare än det 

färdiga resultatet och han har i en artikel presenterat alternativa bedömningsgrunder för de estetiska ämnena 

som inte är grundade på hur fint eller fult elevernas arbeten ter sig. (Lindström 2002) 

Lars Lindströms modell är en form av portföljmodell där bedömningsgrunderna består av sju steg, tre 

behandlar den färdiga produkten och fyra processen fram till produkten. Till ”processen” tar man hänsyn till 

elevens undersökande arbete som graderas i olika nivåer av envishet, elevens uppfinningsförmåga och 
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djärvhet, att eleven ser och tar till vara andras bilder t.ex. konstnärers och till sist kunna utvärdera sitt eget 

arbete. 

Under rubriken den ”färdiga produkten” värderas hantverksskicklighet i momenten, designprinciper som färg, 

form och komposition och förmågan att kunna slutföra arbetet efter sin egen planering. 

Urvalet av de sju stegen grundar sig på Skolverkets då aktuella mål för läroplanerna, konstvärdens 

värderingar av kvalitet och forskning kring skapande processer. Lindström skriver: 

 

”I utvärderingen av skapande förmåga för Skolverket 1998 prövade vi sju kriterier. Tre av dessa avser 

färdiga produkter, fyra gäller arbetsprocessen. Urvalet grundar sig på mål som formulerats i de senaste 

läroplanerna, på kvaliteter som värderas i konstvärlden samt på forskning om den 

skapandeprocessen”(Lindström 2002 s. 112).  

Det kan även nämnas att Skolverkets riktlinjer för undersökningen var att främja kompetenser för 

utvärdering som var nytänkande och krävde utvecklande av nya metoder.  Studien var både omfattande i 

elevunderlag, tidsåtgång och bedömning. 

”I vår studie av elevers skapande i bild medverkade cirka 500 barn och ungdomar från förskolan (5-

åringar), det andra, femte och nionde året i grundskolan samt det avslutande året i gymnasiet, estetiska 

programmet. Studien genomfördes i Jönköping och Stockholm 1997–99. Underlaget utgjordes av portföljer 

som förutom en slutprodukt innehöll bland annat skisser och utkast, reflektioner i loggböcker, förebilder som 

verkat inspirerande samt videobandade intervjuer om 10–15 minuter per elev. I stora drag kan 

bedömningsgrunderna för processen se ut så här från bättre till sämre.”( Lindström 2002 : 112) 

 

Undersökande arbete: 1. Komplext och utförligt arbetssätt/metod, 2. Målmedvetet arbetssätt, 3. Uppvisar 

ett visst fokus men svårighet med slutförande och 4. Inga egna idéer följer enbart lärarens anvisningar. 

Uppfinningsförmåga: 1. Kreativt och experimenterande problemformulerande, 2. Experimenterar sig fram 

till oväntade lösningar, 3. Lekande arbetssätt med ansats till egen tanke och 4. Inget experimenterande eller 

problembaserat arbetssätt 

Förebilder: 1. Använder förebilder på ett självständigt och integrerande sätt, 2. Förmåga att medvetet välja 

för uppslag till det egna arbetet, 3. Kopierar andras bilder utan egen bearbetning och 4. Ser inget intresse av 

att använda andras bilder.  

Självvärdering: 1. Kan ge konstruktiv kritik till andra och har god insikt i sina egna brister och fördelar, 2. 

Kan ge omdöme om kamraters arbete och ser i stora drag sitt eget arbete i viss belysning, 3. Kan ge bra/dåligt 

omdöme om kamraters bilder och enklare form av insikt om sitt eget arbete och 4. Kan inte ge omdöme om 

vare sig kamraters eller eget arbete 

Färdig produkt: 1. Elevens avsikter framgår på ett övertygande sätt, 2. Behövs en förklarande 

presentation, 3. Eleven vet vad hon vill men kan inte förmedla detta och 4. Är inte medveten vad hon gör 

Färg, form och komposition: 1. Eleven har tillägnat sig grundläggande principer för bildarbete och använder 

dessa på ett medvetet sätt 2.har förståelse för olika uttrycksätt men tillämpar detta stereotypt, 3. kan visa på 

vissa insikter men i stort visar på stora brister i genomförandet och 4. ingen kunskap om material och metoder. 

Hantverksskicklighet: 1. Hög teknisk kvalitet och medvetna val av material och tekniker, 2. stereotypt sätt 

att hantera material och tekniker, 3. stora brister att hantera material och tekniker och 4. ingen eller ringa 

förmåga att hantera material och tekniker 

Under varje rubrik som t.ex. ”uppfinningsförmåga” fanns då tolv steg där varje kommentar hade lägre än, 

exakt eller högre än dvs. tre nivåer. Tanken är att se bedömningsurvalet som en stege från novis till expert. 
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 Tittar man på situationen genom glasögon färgade av Lars Lindström så är förutsättningarna för 

studenterna att de fick arbeta med de digitala teknikerna i ”lära i bild/ genom bild” (Lindström 2008). Lars 

Lindström pekar på fyra typer av lärande: ”lärande om, lärande i, lärande med och lärande genom bildkonst 

och medier.” Genom att lära sig om, menas vad för slags lärande man vill åt genom att studera t.ex. semiotik, 

estetik och konsthistoria. ”( Lindström 2008: 5) 

Den andra formen av estetiskt lärande, Lärande i, kan visa på hur man genom estetiska läroprocesser 

uppnår olika mål. Innehållet och informationen förändras beroende på vilken form som mediet har, bild, foto, 

film eller tecknad serie. Lärandet är mediespecifikt och man måste känna till redskapen och egenskaperna som 

de står för.  

Lärande med bildkonst och medier pekar på de lärdomar man kan få i andra ämnen genom samarbete 

med bild 

Lärande genom slutligen visar på den positiva utveckling som eleven kan vinna genom att arbete med 

estetiska arbetsformer. t.ex. bli mer kreativ. (Lindström 2008) 

 

5. METOD 

 

Eftersom min undersökning av studenternas arbete dels är i klassrumssituation där ny media använts och 

dels min egen bedömning av studenternas digitala arbeten så finns många aspekter involverade i 

undersökningen. En form av läroplansteori tillsammans med holistisk hermeneutik ligger närmast mitt 

angreppssätt för jag söker ingen direkt sanning, utan jag vill försöka förstå hur studenterna har försökt att 

närma sig uppgiften som de skulle arbeta med. Underlaget är förstås empiriskt och informationen är i form av 

tvåvägskommunikation men själva betygsättningen är myndighetsutövning 

Fallstudiemetoden (”Case studie”) var den metod som bäst passade in på mitt syfte bl.a. eftersom jag 

arbetade ensam och hela arbetsgången med motgångar och intressanta vändningar liknade ett estetiskt projekt 

i sig. Jag har alltså som forskare studerat min egen undervisning som lärare. En svårighet som jag fann var att 

kunna studera min egen undervisning på ett neutralt sätt. Jag försökte bemöda mig att ge så sakliga och 

informativa riktlinjer som möjligt, men svårigheten bestod i jag inte fick utelämna någon information som 

skulle kunna hindra studenterna att slutföra sin uppgift och samtidigt vara restriktiv i information om de 

digitala verktygen. Studenten skulle själv arbeta med uppgiften utan att jag själv hjälpte till för mycket. Det 

gällde att ge så mycket förberedande information som det gick men inte stödja i det praktiska arbetet. Jag 

kunde inte heller sporra studenterna för mycket då jag i så fall underlättade för studenterna och då skapade en 

skev bild av förutsättningen för forskningen. Parallellt med min undersökning genomfördes så var studenterna 

i sin vanliga undervisningssituation där jag som lärare skulle och måste ge en så bra undervisning som 

möjligt. 

De olika momenten i arbetet både för studenterna och mig var olika och låg på skilda plan. Studenterna 

skulle observeras både i arbete under undervisningssituationen och deras färdiga arbete skulle sedan bedömas 

och jag fann att det var stora skillnader i deras motivation och arbetsgång. Det som kan vara till nackdel för 

den här undersökningsmetoden var att underlaget är lite tunt.  

Arbetet från min sida innebär en bedömning av många olika aspekter där jag vill se hur studenten har 

tillägnat sig information, förstått och utnyttjat redskapen för bildframställning, anpassat detta till den tänkta 

uppgiftens olika delar. Jag vill att de olika delarna av bedömningen kan ge mig en uppfattning och förståelse 

för hur studenternas arbete utvecklades och slutfördes. Mina glasögon som är mångfacetterade består av en 
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blandad mix av olika metoder. I en lättare presentation av de olika metoderna kan man först peka på 

hermeneutik där den hermeneutiska metoden tolkar och undersöker mjuka värden som motiv och inspiration. 

Dessa tankar om helheten och förståelsen för sammanhang istället för delar kan även hittas i psykologin, 

pedagogik och sociologi.(Bengtsson 1996) ”Det praktiska kunskapsintresset handlar om samarbete och 

kommunikation. Ur detta uppkommer hermeneutiska vetenskaper, inriktade mot förståelse” (Sohlberg 2009: 

34) När det gäller min undersökning så gäller induktivt perspektiv av hermeneutik eftersom tolkning och 

förståelse sker under tiden och växer fram genom validering med intervjuer/frågeformulär. 

Mitt upplägg för undersökningen var att jag i den grupp av studenter som jag hade ett antal gånger i ämnet 

Digitala tekniker, en kurs i bildlärarprogrammet, presenterade uppgiften muntligt och visade förutsättningarna 

för detta. Under hela tiden som arbetet pågick lade jag in kommentarer och länkar som visade Skolverkets 

arbete med de nya kursplanerna. Tyvärr blev inte kursplanerna färdiga i tid under min undersökning utan 

studenterna fick använda sig av de preliminära riktlinjer som fanns vid tiden. Uppgifter med tillhörande frågor 

presenterades också på webben under kursens webbportal Moodle.  

En förberedande inledning till undersökningen och området skedde genom att rektor Niclas Bjälkeborn 

från Växjö Fria Gymnasium informerade om den nya gymnasiereformen GY2011 och studenterna fick 

redovisa tankar och synpunkter om reformen veckan därefter i form av en personlig reflektion. För att inte 

studenterna, som var nybörjare i digital bildhantering, skulle finna uppgifterna och kursen alltför svår, så 

ställde jag som krav att alla skulle ladda ner Grunder i Photoshop som ges ut gratis av webbplatsen 

Moderskeppet som är ett lärcenter i digital bildhantering med säte Högskolan i Jönköping.( Moderskeppet 

2012) 

Under tiden skedde en vanlig undervisning i olika digitala tekniker under en period av fyra ggr tre timmar, 

där de grundläggande redskapen och teknikerna för digital bildbearbetning betades av och min egen 

undersökning presenterades i form av uppgift och undersökning och lades ut på Moodle för åtkomst av alla i 

kursen. Uppgiften, som var fristående från den ordinarie undervisningen, bestod i att lärarstudenten skulle i ett 

digitalt bildredigeringsprogram tex. Photoshop skapa en bild där huvudpersonen är  57 år gammal och kan 

finnas i ett framtida medium. Dels så tyckte jag att det vore intressant att se hur studenten upplever sig själv 

vid den åldern, eftersom jag själv är 57 år gammal och att jag upplevde glappet mellan studenternas verkliga 

ålder som är ca 25 år, med den tänkta åldern 57 år, åldersspannet ligger så långt mellan varandra menade jag 

så att det skulle bli en utmaning även detta. Bilden skulle visa personens sociala status och klädstil. Åldern 

skulle märkas i ansiktet och i kroppen, i personens attityd och i allt annat som visar på personens ställning i 

den aktuella situationen. Bilden skulle i sin tur presenteras in i ett tänkt framtida medieform liknande dagens 

Twitter, Mypace eller liknande. Formen kunde vara en tänkt arbetsansökan, CV, debattinlägg, reportage i 

framtida medium mm. Till bilden fick gärna en beskrivande text medfölja. 

Tanken var att lärarstudenterna skulle arbeta med verktyg och paletter på ett kreativt och nyskapande sätt. 

Tekniken som studenterna skulle lära sig att utveckla var övningar i montage där olika bilddelar skapar nya 

bilder och innehåll. Eftersom bilden skulle sparas i det digitala programmets egna filformat kunde jag sedan se 

hur arbetet fortlöpte i form av historik och justeringslager i Photoshop. När uppgifterna var färdiga skulle de 

lämnas in i Photoshops eget filformat Psd och på studentens plattform Moodle. 

Under de sista veckorna så avslutade jag min undervisning i form av föreläsningar i digitala tekniker och 

jag övergick till att vara en resurs för studenterna. Jag upptäckte då att jag fick visa på tekniker som 

studenterna inte kunde eller som verkade vara för svåra. Man visste i stora drag vad man var ute efter, men 

kunde inte framställa detta eller man kunde inte se i vilken ordning vissa tekniker skulle användas. 

Lärarstudenterna arbetade ofta hemma i långa perioder och antalet studenter i klassrummet var i bland 

mycket få. När sedan deadline infann sig hade 6 av 10 studenter skickat in uppgifterna. Underlaget för min 

undersökning blev relativt magert och tillfällen att ta igen gick inte att få till stånd, eftersom studenterna vid 
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det här laget hade slutat terminen och kursen. Arbetena som jag hade fått inlämnade gjorde ändå att jag kunde 

sätta igång med min egen studie.  

Av tio lärarstudenter har sex arbetat med uppgifterna, resterande fyra har varit utomlands, eller uteblivit 

från lektionerna. Eftersom jag inte fick tillfälle att träffa studenterna innan dessa slutade under dagtid har jag i 

efterhand bett om tillåtelse att visa deras bilder i den här rapporten. 

Jag har skickat ett mail till samtliga studenter till respektive studentmail eftersom de fortfarande är 

studenter, där jag fråga om tillåtelse att visa bilderna i ”maskerat” skick, och även bett studenterna besvara 

medföljande frågor om bildarbetet. Av tio mail har jag fått tre svar med besvarade frågor och ingen av dessa 

har nekat att jag låter dokumentet innehålla deras bildarbeten. Jag väljer att kommentera svaren av frågorna 

till diskussionen. 

 

Eftersom det är viktigt med studenternas anonymitet så nämns de enbart som student 1 eller 2 osv vid den 

efterföljande redovisningen. Det kan nämnas i sammanhanget att det finns ingen lagstadgad rätt att vara 

anonym på nätet vare sig i Europakonventionen eller i svensk grundlag enligt Mårten Schultz, professor i 

civilrätt i Uppsala i en artikel i Svenska Dagbladet 20 aug, 2011.( Schultz 2011) Min tanke är ändå att våra 

studenter måste känna sig trygga med kontakten mellan studenter och lärare, genom publicerade arbeten, 

undersökningar och formulär. Riktlinjer angående dessa och andra frågor kan man finna under 

Vetenskapsrådets humanistiska och vetenskapliga publikationer, som t.ex. publikationer och anvisningar från 

Codex webbsida. Eftersom publicering på nätet och lättheten att kopiera finns det alltid en risk att studenten 

kan råka illa ut via förtal och hån i sociala medier. Därför valde jag att inte publicera varken namn, kön eller 

omaskerad bild vid publiceringen. 

Till undersökningens bedömning lade jag Lars Lindströms sju dimensioner och min egen erfarenhet som 

lärare. När första genomgången av de inskickade bilderna var klara så fick studenterna svara på några frågor 

angående de arbeten som de hade gjort. Frågorna försökte täcka in olika områden som förutsättningar för 

digitalt bildarbete, möjligheter att slutföra uppgiften, vilka moment som gick bra resp. dåligt, egna tankar ang. 

digitalt bildarbete i skolan mm. Min tanke var inte att i första hand titta på studenternas arbete enbart genom 

Lars Lindström modell utan undersöka hur bedömning sker i digitala moment som helhet. Men i tabellerna 

visar jag på arbetet genom Lars Lindströms sju kriterier, fyra gällande arbetsprocessen respektive tre det 

färdiga arbetet genom indelningen från expert till novis.                                                                                

För att klargöra bedömningskriteriernas nivåbeskrivningar i följande tabeller i bildanalyserna så hänvisar 

jag till kapitlet ”3,5.1 Lars Lindströms portföljmetod”  
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6. RESULTAT 

 

Vid inlämnandet såg bilderna ut som följande. Inget har förändrats utom att bilderna är något anpassade 

(förminskade) för att passa dokumentet och att en svart lapp har lagts till för att dölja ögonen 

 

 

 

6.1 Bildanalys 1 

 

Bild 1 
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Student 1 hade i sitt arbetsmaterial 

tagit en bild av sin mamma och sig själv 

sittande i en soffa och i liknande pose. 

Vinkeln av densamma och 

ljussättningen ser likartad ut. Studenten 

har använt sig av en bild av mamman 

som ”återvinning” för att kunna ta ut 

skuggor och rynkor. 

 Bilden i Psd format (Photoshops eget 

filformat) består av tre lager där den 

understa är originalbilden, den andra ett 

justeringslager med rynkor och hudförändringar till en äldre människa redan påklistrad på en kopia av den 

undre bilden. Det tredje och översta lagret ser ut som en kopia av lager två och tillför inte bilden något nytt. 

Filstorleken är ca 50 mb och storleken på bilden är 1728 pix 2592 pix, upplösningen är 240 ppi. 

Utan att gå in för djupt i digital bildteknik är bilden alldeles för stor för att kännas bearbetad och 

optimerad såvida inte bilden skulle tryckas på ett tryckeri. Inget har framkommit att detta skulle vara fallet 

utan uppgiften gällde en webbpresentation. Justeringslagret är redan färdigbearbetat och man kan inte se hur 

student 1 har gjort för att smälta samman förändringarna i huden. Arbetet med den här bilden har bestått i att 

fotografera två människor, se skillnad, överföra skillnaden på den yngre personen med ett digitalt program. 

Eftersom ett identiskt ljusförhållande för bägge bilderna inte fanns så bör ett mer omfattande redigeringsarbete 

varit tvunget. Skuggor och ljusdagrar stämmer inte och det gör att bilden får ett märkligt intryck. Bearbetning 

av kroppen och djupare redigering har inte gjorts. Eftersom studenten arbetade i första hand hemma med 

större delen av bildarbetet har jag ingen uppfattning om hur och i vilken ordning studenten arbetet med 

verktygen utan slutresultatet har bara presenterats. Till bildarbetets positiva aspekt tycker jag att det inte 

enbart är ett kopierande av ett ansikte utan att det är i första hand ett överförande av ålder som har 

presenterats. Studenten har inte heller enbart kopierat sin mors rynkor utan istället försökt att skapa liknande 

rynkor på sitt eget ansikte.  

Bilduppgiften har enbart lösts delvis eftersom bilden är gjord som ett porträttfoto och inte som i en 

kontext av en framtida medieform. Varken bakgrund, innehåll eller annan ledtråd ger en uppfattning av något 

annat än en manipulerad bild och ingen förklaring eller text på något sätt följde med bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1  
Nivåer enligt  Lindströms modell (2001) 

Student 1 

 

Undersökande arbete 

Uppfinningsförmåga 

Förebilder 

Självvärdering 

Förverkligande av intentionen 

 

Nivå 3 

Nivå 3 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 2 
      Färg, form och komposition 

      Hantverksskicklighet    

      Sammanfattande omdöme  

Nivå 3 
Nivå 3 
Nivå 3 
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6.2 Bildanalys 2 

 

 

Bild 2 

 

Student 2 har placerat sig i en miljö 

där studenten arbetar med barn i 

Thailand, och har fantiserat sig fram till 

57 årsdagen ifrån där studenten är nu på 

riktigt. Studenten har skapat en 

tidningssida i Göteborgs-Posten där 

studenten berättar om sitt liv och arbete. 

Student 2 har arbetet med klipp och 

klistra, men i den medföljande bildfilen 

kan man se att arbetet har 

nivågrupperats i olika lager. 

Först har studenten plockat bort originalpersonens hår för att sedan följas av ansikte och axlar. Hela 

arbetsgången finns under 4 lager där inte någon högre teknik för att återskapa färger, ljuskontrast eller 

Tabell 2  
Nivåer enligt  Lindströms modell (2001) 

Student 2 

 

Undersökande arbete 

Uppfinningsförmåga 

Förebilder 

Självvärdering 

Förverkligande av intentionen 

 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 2 

Nivå 2 

Nivå 2 
      Färg, form och komposition 

      Hantverksskicklighet    

      Sammanfattande omdöme  

Nivå 3 
Nivå 3 
Nivå 2 
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liknande har åstadkommits. Arbetet har en tendens att likna traditionellt klipp och klistra som förekommer i 

t.ex. collage och montageteknik men med digitala medier. Lagren där de enskilda inklippen finns är rena i 

klippformen och har utförts på ett adekvat sätt. 

Jag kommenterar inte övrig information när det gäller att lösa uppgiften här eller i följande bildanalyser 

utan enbart det praktiska bildarbetet. Det som slår mig är att ”inklippet” inte följer färgskalan utan tekniken 

”inklipp” är det viktigaste och anpassningen saknas. 

Själva bilden där personen figurerar är fantasifullt framställt med inpassning i sidan och inläggning av 

egen text som kompletterar bilden. Eftersom tidningssidan är i svart/vitt, utom en annons i färg, har ev. viss 

färgskiftning i studentens inklipp eliminerats. Tidningssidan är även den i formatet Psd som i första bilden och 

man kan följa studentens arbete med att byta ut innehållet mot sitt eget innehåll. 

 

 

 

 

6.3 Bildanalys 3 

 

 

 

Bild 3 
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Student 3 har också använt sig av 

tidningen som medieform och visar sig i 

en liten notis på en tidningssidas högra 

hörn. Artikeln handlar om den trötta 

läraren och personens tankar ang. höjd 

pensionsålder. Det praktiska arbete kan 

spåras i den mängd av lager där text, 

text och bildfragment ligger utspritt 

över hela sidan. 

Det finns en röd markeringsyta som 

ligger över sidan och man måste själv 

som lärare bläddra bland lagren för att få en uppfattning om tanken bakom bilden. Bildarbetet är så rörigt så 

det går inte att ge en informativ beskrivning, utan intrycket är att allt bildarbete har skett på en och samma bild 

och när studenten närmat sig sin tänkta vision har denne stannat. Man kan ana en viss åldersförändring i 

personens ansikte men inget i lagren visar på detta arbete. I ett av lagren kan man se studentens ansikte i ”full” 

storlek så viss storleksförändring måste ha skett till den mindre bilden. Ser man till själva tidningssidan så 

finns den är artikeln bara som en liten del och vid full storlek visas bilden som en liten del av sidan. Man kan 

se på ett av lagren att personens finnar eller ”blemmor” har justerats ner en aning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3  
Nivåer enligt  Lindströms modell (2001) 

Student 3 

 

Undersökande arbete 

Uppfinningsförmåga 

Förebilder 

Självvärdering 

Förverkligande av intentionen 

 

Nivå 3 

Nivå 3 

Nivå 3 

Nivå 4 

Nivå 4 
      Färg, form och komposition 

      Hantverksskicklighet    

      Sammanfattande omdöme  

Nivå 3 
Nivå 4 
Nivå 3 
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6.4 Bildanalys 4 

 

 

 

Bild 4 

 

 

Student 4 har även som tidigare lagt 

in sin bild i en kontext av tidningssida 

men den här gången i form av en 

minnesartikel av en stor pedagog som 

skulle ha fyllt 100 år. Bilden finns i 

sidans övre del och visar studenter i ett 

svart/vitt foto där de lutar sig mot en 

kateder i förgrunden. Artikeln är skapad 

med fiktivt fotograf och textmakare och 

ger ett dovt och sobert intryck. 

Bildarbetet i Photoshop består i en 

rad mycket små förändringar av ansiktet i ett antal lager och steg. Bilden verkar ha tagits i en aktuell skolmiljö 

och bearbetats i svart/vitt. Förändringarna har skett i ansiktet och består av tänkta åldersrynkor och 

hopsjunkningar. Dessa är gjorda som målade skiftningar och har smetats ut eller softats för att passa 

grundbilden. Håret har gjorts ljusare och förändringen tolkar jag som ett försök att göra detta mer grått. Det 

Tabell 4  
Nivåer enligt  Lindströms modell (2001) 

Student 4 

 

Undersökande arbete 

Uppfinningsförmåga 

Förebilder 

Självvärdering 

Förverkligande av intentionen 

 

Nivå 2 

Nivå 2 

Nivå 2 

Nivå 2 

Nivå 1 
      Färg, form och komposition 

      Hantverksskicklighet    

      Sammanfattande omdöme  

Nivå 2 
Nivå 2 
Nivå 1 
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finns tre lager där markeringar är gjorda för pannan men det går inte att se någon förändring alls och uppfattas 

som ett försöka att rita dit rynkor som inte har blivit veklighetstrogna. 

Kroppshållningen och kläder är detsamma på original och den justerade bilden. Tittar man på 

tidningssidan ser man att text och bild har infogats med en medveten tanke och kan klart definieras med 

bildyta, textspalter, rubriker, citat och avmarkerade linjer.  

Sammantaget hamnar studenten på nivå ett eftersom materialet och förutsättningarna inte kunde 

klassificeras som nivå ett utan studenterna gjorde så bra hon kunde efter sina intentioner och förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Bildanalys 5 

 

 

 

Bild 5 
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Även här har studenten valt att 

presentera sin bild i form att en notis i 

en tidning. Det är svårt att se om det 

gäller ett vetenskapligt magasin eller 

veckomagasin på grund av mediets 

osäkra form. Personen har här vunnit 

Nobels pris i kemi och ses snett 

ovanifrån titta mot fotografen. Hans 

sällskap består av statsministern och 

kronprinsessparet som studenten 

släpper med blicken för att bli 

uppmärksammad av fotografen. Bildtexten nämner studenten som här är pristagaren i kemi och efterföljds av 

en kortare brödtext. Det inlagda fotot av studenten syns som en bröstbild i färg och kan med en snabb blick ge 

ett autentiskt intryck. Jag har svårt att riktigt analysera bilden, eftersom studenten påtalade under hela 

arbetsgången att det var för svårt och att han glömmer hela tiden vad han har lärt sig. Jag fick under flera 

tillfällen gå in och justera hans bild eftersom han hade glömt hur man gjorde vid den tidigare genomgången 

och jag kände när studenten lämnade in bilden att det var tur att han ändå kom så långt att han kunde bli färdig 

med sin produkt. Ser man på slutresultatet så överstiger slutresultatet det förväntade och man kan säga att jag 

som lärare lotsade studenten att genomföra uppgiften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5  
Nivåer enligt  Lindströms modell (2001) 

Student 5 

 

Undersökande arbete 

Uppfinningsförmåga 

Förebilder 

Självvärdering 

Förverkligande av intentionen 

 

Nivå 3 

Nivå 3 

Nivå3 

Nivå3 

Nivå 3 
      Färg, form och komposition 

      Hantverksskicklighet    

      Sammanfattande omdöme  

Nivå 3 
Nivå 4 
Nivå 3 
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6.6 Bildanalys 6 

 

 

 

Bild 6 

 

Student 6 har till omväxling valt en 

webbsida som sitt medium. Bilden 

lämnades in som ett Worddokument 

men vid närmare studium visade det sig 

att det var en webbsida gjord i Word. 

Tekniskt sett finns det 

rekommendationer att man inte bör 

skapa htmlsidor i Wordprogram (Adobe 

2011) eftersom dessa inte visas på ett 

rätt sätt i webbläsarna och programmet 

skapar en stor mängd med kod som inte 

har i ett html dokument att göra. Även rekommendationen att alla webbdokument ska prövas (W3C 2011) mot 

W3 standard för att motsvara tillgänglighet för alla gör att detta dokument känns ofärdigt och inte rätt 

planerat. Visst var det här en bilduppgift och inte en övning i att göra webbsidor så en viss acceptans får ändå 

ske. 

Webbsidans huvud visar en medalj för någon utmärkelse och ett citat från Bibeln. Under detta finns bilden 

med studenten i front framför en mängd sittande ungdomar av olika nationaliteter. Studenten är vänd mot oss 

Tabell 6  
Nivåer enligt  Lindströms modell (2001) 

Student 6 

 

Undersökande arbete 

Uppfinningsförmåga 

Förebilder 

Självvärdering 

Förverkligande av intentionen 

 

Nivå 3 

Nivå 3 

Nivå 3 

Nivå3 

Nivå 2 
      Färg, form och komposition 

      Hantverksskicklighet    

      Sammanfattande omdöme  

Nivå 3 
Nivå 4 
Nivå 3 
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och ger ett intryck av någon slags ledare. Texten under visar på att studenten är en äldre ledare för att integrera 

invandrare i den svenska kulturen genom kristna värderingar i en skolmiljö. 

Tittar man på bilden och arbetet med att skapa den främre figuren ser man att ansiktet är hoptryckt och 

skevt men har någorlunda rätt proportioner för att stämma med bakgrunden. 

Färgerna stämmer med den övriga färgtonen men ter sig något suddig och oklar i kanterna. Bilden är 

uppbyggd av flera lager där försök att skapa nytt hår utgör merparten av lagren. Vid varje lager har ett nytt 

försök att passa in huvud och hår arbetats in och vid två av lagren har det endast skett en liten storleks 

förändring. Eftersom förändringen av huvudet har blivit mindre vid de övre lagren har de underliggande 

lagrens huvud visats i kanterna. Några lager har då använts för att justera dessa felande tekniker. Jag ser att det 

finns en intention att skapa ett nytt huvud genom även här klipp och klistra men tekniken har inte funnits. 

Även den här studenten har jag fått hjälpa en del för att bli klar med sin produkt. Lotsning krävdes för att 

studenten skulle bli klar. 

 

 

 

6.7 Enkät 

 

Efter inlämnandet av bilderna så skickades ett mail ut till samtliga studenter som deltog i undersökningen 

och tre svarade med sina synpunkter på frågorna. Jag redovisar här en sammanställning av svaren. 

 

Studenterna har upplevt att det har varit kul och intressant att arbeta med uppgiften. Studenterna har lärt 

sig mycket och har hittat ett arbetssätt att kunna arbeta med digitala medier. De nämner också att de hoppas att 

det här ska sporra till att själva använda digitala medier i undervisningen. 

 

Om man tittar på genomförandet från idé till färdig produkt så tycker några att de inte har den kunskapen 

som krävs för att arbeta på ett lämpligt sätt. Det fanns även en svårighet att hålla fast vid sin idé då man under 

arbetets gång lärde sig nya tekniker och redskap. Någon nämnde att studentens egna förkunskaper gjorde så 

att arbetet inte blev klart i tid. Själva arbetsmomentet upplevdes av någon svårt eftersom det var en fiktiv 

uppgift som skulle skildra framtiden. Även det att arbeta med två bilder samtidigt och ta från en till att lägga 

till den andra kunde upplevas något krångligt och kunde upplevas stökigt med alla olika verktyg i arbete. 

 

Den person som svarade att hon inte hade gjort klart uppgiften hade sparat det färdiga arbetet på fel ställe 

och dokumentet var då borta när hon skulle redovisa. Hon kunde inte heller arbeta hemma med uppgiften 

eftersom hon inte hade programmet och att hon hade svårt att ta sig till universitet gjorde inte saken bättre. 

Flertalet tyckte det var kul att arbeta i Photoshop och det verkar inte finnas någon gräns för vad man kan göra 

bara man har tid att sätta sig in i programmet. 

 

Vid frågan vad studenterna skulle vilja ha för egen utformning av de digitala momenten i 

lärarutbildningen svarade någon att det skulle fokuseras på Photoshop mera och enbart arbeta med 

programmet i ett par veckor där man arbetade två och två för stöttning och hjälp. Att uppgiften var styrd i 
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början men lämnades åt studenten att utforma uppskattades också. Studenterna önskade också att momenten i 

uppgiften var nivågrupperade med de lätta först och svårare allteftersom. 

 

Hur man kunde skapa riktiga digitala uppgifter i det verkliga skolarbetet svarade studenterna att det 

hänger mycket på läraren själv och att denne ska skapa uppgifterna så att de upplevs autentiska. Man ska 

förankra uppgifterna i elevernas vardag som i sociala medier t.ex.  

Någon tänkte sig att arbeta i Photoshop kunde liknas vid att lära sig att spela ett instrument där man kunde 

leka, inspireras och improvisera sig fram, men samtidigt leddes framåt av en handledande lärare. Man måste 

vara beredd på att själv ha disciplinen att öva. Man skulle ha fria uppgifter och övningsuppgifter varvat som 

t.ex. att rädda gamla foton, göra logotyper mm. 

 

Som helhet med program, tid och svårighet tyckte studenterna att man även ska titta på de gratisprogram 

för bildredigering som finns eftersom datorutrustning och program är mycket eftersatt i skolorna. Att lägga de 

här uppgifterna i lärarutbildningen med inriktning mot bild kändes rätt och riktigt. Man får inte glömma 

innehållet när man är så fokuserad på att lära sig de olika programmen tyckte någon. Om studenterna fick 

välja vilka områden som digital teknik lämpade sig bäst för så kom det fram att det gällde nog alla former av 

undervisning/ moment, men det hängde även här mycket på läraren. När det gällde övrigt att nämna så kom 

det fram att digitala tekniker kan ändra på ett vedertaget uttryck och kan ge en ”aha” upplevelse genom det 

egna arbetet i digitala tekniker. 

 

 

 

 

 

7. DISKUSSION  

 

Digitala grafiska program är inget annat än verktyg för bildarbete, vad man än har för tankar och åsikter 

om detta. En liknelse som stämmer väl in är tanken om digitala grafiska verktyg som en ”penna”. Pennan blir 

vad du gör och använder den till.  

När det gäller pennan som arbetsredskap så lär man sig när spetsen ska vässas, man lär sig ta paus för att 

inte få ont i handen, man använder pennor med olika hårdhetsgrad osv. Det som inte ligger i pennan är den 

personliga skickligheten att kunna teckna, att låta linjen spegla sinnestämningar, vetskapen hur och när man 

ska skugga, låta linjen flyga fram vid skissning mm. Den unika kunskapen kommer enbart från personen själv 

genom träning, nötning och upprepat arbete med sitt arbetsredskap. I de digitala programmen för 

bildbearbetning finns ytterligare djupare och högre mått av teknik än pennan, och den här tekniken bör ha fått 

förståelse innan man börjar med eventuellt bildarbete. Detta är en kunskap som jag finner svårt att få inläst till 

egen erfarenhet eftersom det är praktiskt arbete som skapar skicklighet och jag tror att man måste ha skaffat 

sig en digital verkningshöjd genom upprepad träning i att arbeta med de digitala bildverktygen för att få en 

grundförståelse för redskapet. Till den ”digitala pennan” eller andra digitala arbetsredskap som Photoshop kan 

man lägga till programmets egna gränssnitt, verktyg, paletter och även den specifika datakännedom man bör 
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ha för att installera och underhålla program och dator. Vid lek eller förutsättningslöst testande av programmet 

kan mycket väl en viss skicklighet spåras, men ska arbetsprocessen kunna följas vid digitala moment och ska 

man skaffa sig erfarenhet att lösa problem vid bildarbetet, bör man kunna veta varför och när man gör vissa 

moment. 

Att arbeta med digitala bildverktyg är komplicerat och kräver sin tid av träning och kännedom, för att inte 

bilderna ska ta genvägen till slentrianmässigt kopierande eller få ett stagnerande estetisk uttryck och värde. 

Det man vinner med kunskap och erfarenhet i digitalt bildarbete är en personlig stil och ett oändligt kreativt 

arbetssätt. 

På samma sätt som den färdiga bilden vid en analog skiss eller teckning i ett didaktiskt sammanhang inte 

står själv vid bedömning utan ska följas av en genomlysning av hela arbetsprocessen ska det digitala arbetet 

följas av en liknande bedömningsgrund. Eftersom det digitala arbetet kan sparas med olika skeenden och 

arbetsmoment ”frysta” i filformatet kan man följa den tekniska processen i detalj med alla arbetsmoment 

inlagda i olika lager. Visst kan man arbeta så att inte arbetsprocessen syns men då lägger man krokben på sig 

själv eftersom eventuellt efterbete eller justering av den färdiga bilden är nästan omöjlig. Man har inte de 

olika momenten var för sig utan presentationen ligger bara i en platt digital bild. 

Att kunna följa arbetsprocessen på detta sätt och kunna ta del av intentionerna som studentenen har innan 

arbetets start är ytterligare en aspekt man ska ta in i bedömningsgrunderna. Genom att dokumentationen är 

digital är det mycket lätt att spara ner som en digital portfolio och både läraren och studenten kan på ett lätt 

sätt gå igenom materialet på bästa sätt. Detta gäller arbetsprocessen, men i bedömningen av de olika moment 

som behandlas av studenten och på vilket sätt som studenten arbetar med sitt område, bör man känna till 

arbetsområdets komplexitet, studentens intentioner och kunskaper i digitala medier innan arbetet börjar. 

Lars Lindströms m.fl. utvärdering av skapande förmåga (1998) grundade sig på sju kriterier, fyra gällde 

processen i arbetet och tre den färdiga produkten. Lindström tittade på uppfinningsförmåga, envishet, bilder 

gjorda av andra och studentens egen förmåga att utvärdera sitt arbete. Till detta tittade Lars Lindström även på 

hantverksskicklighet, form och komposition och planeringsförmåga. 

Dessa moment känns riktiga och nödvändigt att känna till vid bedömning av bildarbete i skolan, men med 

dagens ökade andvändning av digitala verktyg och arbetsmoment kan dessa kriterier kännas dåligt 

uppdaterade. Inte att kriterierna är felformulerade utan de grundar sig på praktiskt estetiskt arbete som har sin 

plattform i hantverket och till dessa kriterier bör man lägga till eller jämföra mot den kommunikativa aspekten 

med frågor som: är mediet rätt valt för bildens innehåll? Finns det någon tanke om målgrupp eller vad för 

budskap vill eleven presentera? Speglar bilden elevens personlighet och hur stor infärgning sker av elevens 

egna tankar och intentioner? Sker arbetsprocessen i digitala moment logiska följder eller är det ett arbete som 

slumpas fram? Dessa och liknande frågeställningar bör Lars Lindströms kriterier också innehålla. Jag anser att 

bedömningsgrunderna bör ses över nu när digitala arbetsmoment och medier ska i innefattas i ämnet bild.  

Frågeställningen om hur process och produkt kan bedömas i digitalt bildarbete skulle då till viss del kunna 

besvaras med ovanstående redogörelse. 

Tittar man på studenternas arbeten så finner man att studenterna har återanvänt bilder, både egna och 

officiella bilder från Internet och själv valt vad som ska ändras, hur det ska ändras och hur mycket. Man har 

återanvänt hela bilderna i de flesta fall och nöjt sig med att sätta in sitt eget ansikte istället för den person som 

finns på bilden från början. Man har inte justerat bakgrunden på något sätt med ändring av ljus eller kontrast, 

inte heller har man justerat färgtonen i originalbilden på något sätt utan man har anpassat sin egen bild eller i 

många fall ansiktet för att passa in i bakgrunden. Om detta är ett tecken på rädsla att förstöra originalbilden, 

bristande kunskap i digital bearbetning av bilder eller hänsyn till den som har gjort bilden kan jag inte besvara 

här. 
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Man har heller inte klippt ut stora ”bitar” för en större förändring av bilderna utan nöjt sig med små 

förändringar. I alla fallen har originalbilden fått bestämma både handling och tidsepok, även att en original 

person har fått agera ”stand-in” för studenten ifråga. Det finns en tendens hos studenterna att glömma att detta 

bildarbete görs av vuxna personer med uppväxt i ”internetsamhället” och de bör ha en viss kännedom om 

bilder och bilders uttryck.  

Både Lars Lindström(2002) och Skolverket(2011a) nämner varierat och självständigt arbetssätt som ett 

kriterium för en ett bra bedömningsgrund för det högre betyget och ett varierat och självständigt arbetssätt kan 

man i viss mån se, överlag i de olika arbeten som redovisades. Ser man däremot till varje individuell 

prestation/ arbetslösning så finns det en ambitiös grundinställning som på något sätt ska utmynna en bild och 

då i detta fall digital bild. Under det här arbetet har jag aldrig tidigare sett svårigheten så tydligt att integrera 

två olika bilder eller bildarbeten från skilda bildmakare när det gäller digitala arbetsformer.  

När en person arbetar med en bild så färgas bilden av ljus, stämning osv. som då ger den bilden karaktär 

och ska man då återanvända bilden ihop med nya komponenter krävs en rätt stor teknisk kännedom om de 

olika verktygen för att inte skillnaden ska bli uppenbar, om syftet, som här, är att integrera bilderna ”sömlöst”. 

Rättigheter och copyright när det gäller bilder och speciellt digitala bilder har studenterna fått information 

om, och vi har diskuterat den felaktiga föreställningen att man bara kan kopiera bilder från nätet och använda 

själv. Därför ter sig Lars Lindströms självklara påstående i bedömningsgrunden att ”kopiera andras bilder” 

(Lindström :115) som problematiskt  i dagens ljus. Nog för att det inte skulle vara underlag att ge ett högre 

betyg men även att ”använda andras bilder” måste åtföljas av genomgång av copyrightregler och liknande 

information. 

Några av studenterna har tagit mina exempel rakt av och skapat sin uppgift från detta och att jag nämner 

att man kan använda sig av det skrivna ordet för att ge bilden en kontext verkar ha varit en riktlinje som de 

flesta använt sig av. Det är mycket man som forskare slås av när det gäller den här genomgången av 

studenternas arbeten och det mest anmärkningsvärda är att sociala medier i den här åldersgruppen 2010 verkar 

vara tidningen som medium. Med tanke på att deras ålder skulle vara 57 år så har de flesta verkat välja att vara 

i den föreslagna åldern nu och inte tänkt att händelsen sker ca 25 år fram i tiden. Man har inte anpassat sin bild 

till Blogg, Facebook, Twitter eller annan social plattform. Man har inte visat på någon teknisk ny lösning utan 

använt sig av traditionell medieteknik. Anmärkningsvärt är kanske den totala avsaknaden av TV eller annan 

rörlig form av media.  

När jag har använt mig av Lars Lindström modell fann jag att den är användbar i sin nuvarande form i en 

bedömning av elever i en klassrumssituation med kontakter, återkoppling och traditionella former av moment. 

Modellen känns däremot ofärdig i bedömning av digitala arbetsformer där andra kriterier måste tillkomma 

eftersom bildens arbete i ett för-stadium kan vara kommunikativt men själva arbetet i de digitala redskapen 

sker ensamt i ett person till dator förhållande. En arbetsform där en grupp studenter/ elever samsas kring en 

bildproduktion tes sig mycket svårt rent tekniskt. Alla kan inte hålla i ”skiftnyckeln” men däremot kan alla 

vara med att lokalisera problem eller förutsättningar för arbetet. 

Att detta är ett komplext problem visar även Mie Buhls rapport So, what comes after? The current state of 

visual culture and visual education (2011) där hon nämner att svårigheten med de nya medierna är att 

traditionellt bildarbete och kunskap minskar i betydelse för digitala mediers uttryck och att man måste hitta ett 

system och en strategi för att arbeta med detta. 

 

“Furthermore, the mastering traditional tools are about to be replaced by the notion of being competent in 

making digital documentations of social projects and performative attitudes. This conceptual approach 
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assimilated from contemporary art leaves the student with the demand of being capable of talking, of using 

words and of identifying signs instead of mastering skills of drawing, painting, sculpturing.” (Buhl 2011: 3) 

 

 

De konstruktioner som Mie Buhl presenterar i sin rapport och som är ett försök att ge substans till Visual 

Culture kan ses som snäva teoretiska konstruktioner som försöker sätta ramverk på en annan så dynamisk 

företeelse som IKT. Mie Buhl menar att skolan inte kan möta den nya medieformen som elever bär med sig 

och använder. Eftersom bild enbart finns i årskurs 1-5 som eget ämne i Danmark kan jag anta att den 

bildundervisning som sker i de senare åldrarna inte är lika omfattande som om ämnet fanns kvar i de senare 

åldrarna. Ämnet bild måste nu integreras i den aktuella undervisningen i andra ämnen och kan då inte få 

tillfälle att gå djupare i bildmoment och problematiseringar som det kunde gjort. 

Fokus ska nu flyttas från estetiska objekt till förmåga att göra urval och med Pictoral logic/Paradoxical 

logic så skapas enligt Buhl,(2011) nya konstruktioner av visuell produktion. Genom att man fokuserar på 

digitala medier kan man inte med Pictoral logic/Paradoxical logic skapa annat än kopior eftersom 

medieformen enbart kan kopiera. Man kan inte skapa nya objekt som är analoga utan måste hela tiden 

använda sig av digitaliserade kopior för att få fram de simuleringar man eftersträvar. Mediet fångar sig själv 

och har svårt att utvecklas i en dynamisk process. Påpekas bör att när det gäller Lindströms kriterier om 

förebilder, måste studenten göra urval ur en repertoar, just som Buhl menar. Men Lindström poängterar 

dessutom som kvalitet ett självständigt val. 

Det är mycket som skapar frågetecken om synen på bild och tillhörande områden när man tittar genom 

Mie Buhls glasögon, värde på objektet, både personligt, konstnärligt och ekonomiskt, försvinner när fokus 

ändras från objekt till reflektion. Tanken blir viktigare och kopiering blir verktyget och på det sättet ser jag 

inte Mie Buhls begreppsbildning som annat än teoretiska konstruktioner. Visst kan gamla pusselbitar forma en 

ny form men detta utesluter inte att delar av en produkt ändras genom direkt bildarbete där den kreativa 

processen styr. Allt remixas inte eller läggs lager på lager utan i en kreativ process sker det även 

förskjutningar av redan befintligt material. 

I min egen undersökning skedde bildarbetet genom ”remixing” men med en tanke om integrering i en 

kontext som var uppgiftens klädnad. Man kan se min uppgift som fragment från Mie Buhls konstruktion men 

uppgiften har sin förankring i både traditionell bildundervisning och ny media/visuell kultur. 

 

 

Att bildernas bakgrund består av andra personers foton och i många fall rena massmedia bilder kanske 

inte ter sig så anmärkningsvärt, men samtidigt kunde man kanske haft möjlighet att själv skapa bakgrunder i 

form av teckning, målning eller i sin tur sammansatta bilder. Svaret på detta är nog att det skulle behövas 

ytterligare teknik och förmåga i dessa digitala arbetsredskap för att kunna skapa dessa blandformer. 

Vid genomgångar ter sig lösningen i många fall av dessa digitala arbeten som att i största möjliga mån 

anpassa sin egen ”bit” till den valda bakgrunden och komplettera sin ev. oförmåga att på ett tekniskt rätt sätt 

göra bilden trovärdig genom att med medföljande text förklara stora delar av sin vision. 

Studenternas svar på enkäten visar på en positiv inställning till digitala medier och att de ansåg att de är en 

viktig del i undervisningen. Studenterna menade också att det är ett svårt redskap, men roligt, och en student 

ville lära sig mer för att ”uppnå den kunskapsnivå jag vill ha”( studentkommentar). Alla de som svarade 

utryckte också att det var ett svårt redskap (Photoshop) och att man måste öva sig mycket för att bli bättre. Att 

förutsättningarna för sitt eget arbete med bilderna ändrade sig efter det att studenterna lärde sig mer och mer i 
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programmet ansåg många studenter. Man pekade på intressanta lösningar för att få de digitala momenten att 

föras in i undervisningen och påpekade både lek och lärarstyrd undervisning. 

Att ingen hade tillräcklig kunskap från början stod helt klart och man betonade vikten av ”fortbildning” 

och även mer undervisning vid universitetet för att göra studenterna säkrare att arbete med digitala verktyg. 

Studenterna hade inte insikt i hur bristfälligt deras bildarbete kan ses ur, rent bildtekniska aspekt och vid 

bedömning. Tittar man på ambitionen att göra ett gott hantverk finns inte mycket att klaga på men när det 

gäller det tekniska arbetet med utsnitt, färghantering, bildvinklar som är rent bildmässiga tekniker så finns det 

mer att önska där. När det gäller det digitala arbetsredskapet som i det här fallet var Photoshop hade man en 

rätt klar bild över att man saknade tillräckliga kunskaper och redskap för att arbeta med bilden på ett bra sätt 

och att öva och öva är den metod som man vill ta till. 

En åsikt var att studenten förstod att man kunde använda de digitala medierna för att skapa fler 

möjligheter att jobba med bilder inte bara digitala bilder utan redskapet kunde bli en av många för att säga 

precis vad som skulle sägas.  

 

”Jag tycker det är viktigt att ha med digitala tekniker i bildundervisningen, inte bara för att det kan vara 

användbart för eleverna i framtiden, utan även för att de ska få en djupare förståelse för hur man kan använda 

tekniken för att säga olika saker, hur enkelt man kan ändra på bilder och välja vad som ska visas.” 

(studentkommentar) 

 

I samhället i övrigt förändras arbetsredskapen och förutsättningarna för arbete med digital teknik och den 

här förändringen sker inte bara i medieyrken utan i alla yrken. Man tittar på hur IKT kommer att ”passa” i den 

traditionella skolan, man försöker se hur man kan arbeta med medierna och hur och var man gör mest vinning 

med de nya teknikerna. Motståndet kan vara hårt från olika sektioner i utbildningssektorn men man får inte 

glömma att digital teknik inte är ett självändamål i sig utan tekniken har uppfunnits, transformerats till hjälp 

och förenkling i det vanliga arbetet. Samtidigt kan digital bild användas i estetiskt syfte bl.a. för att uppnå 

mediespecifika effekter. 

Att de nya mediernas intåg ser olika ut för skilda åldersgrupper, att traditionell kunskap riskerar att tappas 

och att nya tekniker kanske inte av automatik ersätter gamla färdigheter, ställer stora krav på lärarna, annars 

blir det stagnation. Att bildlärare och ansvariga för bildundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan 

fortfarande har svårighet att arbeta med digitala tekniker och arbetsformer snart 15 år efter ITiS satsningen är 

en fråga som man måste se över. 

 

 

 

 

 

 

7.1 Sammanfattning och avslutning 

 

Några ”sanningar” har jag med den här undersökningen inte kommit fram till men däremot ser jag hur 

intentioner och praktiskt arbete med digitala medier kanske inte krockar men i ett nuläge inte går i fas med 
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varandra. Studenterna vill göra mycket, men på grund av kunskapsbrister i digitala medier slutförs inte arbetet 

i de intentioner studenten hade från början utan slutresultaten anpassas efter bristen av kunskap. Detta är inget 

som studenten kan förutse innan utan dessa synligjorda brister uppkommer under arbetets gång och löses av 

studenten så gott det går. Att bedöma dessa arbeten, och vilken bedömningsgrund man än använder sig av, så 

hamnar de ändå på en nivå där intentioner, ambition och praktisk kunnande av tekniker får vägas mot 

varandra istället för som det borde vara vägas med varandra. Det finns en risk att en elevs ambition att göra ett 

visst bildarbete hamnar på en visuellt lägre nivå eftersom hon inte hade tid, kunde inte, förstod inte, hade inte 

tillräckliga förkunskaper om sitt digitala arbetsredskap. Liknelsen vid att lära sig ett instrument, som en av 

studenterna påtalade, tycker jag stämmer i stora delar. 

Internationella och inhemska undersökningar har visat på svårigheter att föra in digitala medier i skolan på 

grund av traditioner, invanda mönster, skolvärldens struktur och ekonomiska problem samtidigt som 

undersökningar visar på behovet av dessa digitala medier. Men samtidigt när vi nu har hållit på med digitala 

medier i skolan och olika slag av bildredigeringsprogram, skulle det vara på sin plats att inte bara bejaka 

elevens/studentens digitala bild bara för att den är digital utan för att det är en bild i sig. Vi måste ta ett steg 

till och se innehållet både format av tekniken och oberoende av tekniken. Vi måste lära oss att bilden alltid 

står på egna ben vare sig den har analog eller digital dräkt och det alltid kommer att vara så. 

Den rädsla för att digitalt bildarbete kommer att enbart handla om ”glassiga” bilder och även ren 

kopiering av redan befintliga bilder tror jag inte är så stor eftersom bildarbete  alltid har varit för elever en 

fråga om eget skapande och stoltheten att skapa något eget. Vid samtal om/vid bedömning jag har haft både 

med elever och studenter betonas alltid vikten av att den och ingen annan som har producerat bilden och att 

det ska finnas en viss personlig prägel på bildarbetet. Det kan vara lockande att hypotetiskt tänka sig ett 

handlingsmönster bara för att eventuell kunskap finns, så kommer det att bli på detta vis. Bara för att all 

världens bilder finns på Internet så tar eleverna och kopierar detta för att sedan framhålla att de själva har gjort 

bilderna finner jag inte troligt. 

Däremot kan man som de flesta konstnärer inspireras och få nya uppslag av att se varandras bildarbeten, 

det är en del av den estetiska tjusningen. 
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• Hur har du upplevt arbetet med bilduppgiften ? 

 

• Hur ser du på din möjlighet att göra klart uppgiften med tanke på ”ide till genomförande”  i                       

Photoshop? 

 

• Kan du peka på moment som gick bra resp. dåligt? 

 

• Om du inte har genomfört uppgiften kan du förklara varför? 

 

• Vad tycker du om att jobba i Photoshop? 

 

• Hur skulle du vilja ha de digitala momenten (Photoshop mm.) formade om du fick bestämma. 

 

• För att inte digitala bilduppgifter ska skapas för grundskoleelever och få formen som ”enkelt 

tidsfördriv” hur tycker du att man ska kunna skapa ”riktiga” uppgifter? 

 

• Att lära sig ett digitalt bildprogram innebär att mycket information ska in, hur upplever du 

verktygen, kopplingar till uppgifter, tid att lära sig mm? 

 

• I vilka områden tycker du digitala bildtekniker passar bäst, bildmixning, presentationer, arbeta med 

konstbilder, praktiskt måleri mm? 

 

• Har ni synpunkter på ovanstående var vänliga att skriva det. 

 


