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och bildundervisning



Sammanfattning

Denna undersökning syftar till att se hur och i vilken utsträckning digital teknik används i 
bildundervisningen på några gymnasie- och grundskolor i Uppsala. Studien är främst inriktad på 
datorer, då dessa är det digitala verktyg vilka oftast återfanns på de skolor vilka ingick i 
undersökningen. I studien refereras även andra digitala redskap, exempelvis kameror och ritplattor, 
om än i mindre utsträckning. Studien syftar även till att se vilka attityder det finns bland bildlärare 
till digital tekniks tillämpning i bildundervisning.

I rapporten ges en bakgrund vilken kartlägger hur och i vilken omfattning datorer och IT införts i 
den svenska grund- och gymnasieskolan. Även de begrepp vilka återfinns i studien reds ut. Detta i 
syfte att för läsaren såväl separera som förklara samma begrepp. Vidare återges bildämnets historia i 
den svenska grund- och gymnasieskolan. Historiskt perspektiv på såväl bildämnet som införandet 
och omfattningen av digital teknik i den svenska grund- och gymnasieskolan syftar till att belysa 
den utgångspunkt de intervjuade lärarna har för tillämpningen av samma teknik.

Fyra stycken bildlärare på grund- och gymnasieskolan har intervjuats till följande arbete. De 
intervjuer som gjorts har transkriberats. Tillämpning av och inställning till digital teknik har sedan 
kategoriserats efter resultat. Samma tillämpning har sedan ställts mot rådande kursplaners mål. Den 
tillämpning av digital teknik lärarna uppgav bekräftades även bland elever från de klasser vilka de 
intervjuade lärarna undervisade i. Lärarna utfrågades även om sin egen inställning till digital teknik 
i bildundervisningen, samt hur de såg på relationen mellan digital och traditionell teknik.

Resultatet påvisar att digital teknik är ett vanligt inslag i bildundervisningen. Vidare upplevde de 
intervjuade lärarna relationen mellan digital och traditionell teknik som dynamisk, där den digitala 
tekniken ses som ett kreativt redskap bland andra. Det framkom dock att några lärare ansåg att det 
gick något förlorat om undervisningen i för stor utsträckning orienterade sig mot digitala redskap. 
Uppfattningen färgade dock inte samma lärares undervisning i praktiken, då de samtidigt uppgav att 
bildundervisningen främst syftade till att låta eleverna pröva olika kreativa uttryck. 

Nyckelord: Digital teknik, bildundervisning, datorer, IT, tillämpning
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Inledning

Datorer, Ipads och annan digital teknik är idag ett vanligt inslag i den svenska grund- och 
gymnasieskolan. Läroplanerna för såväl grund- som gymnasieskolan förespråkar modern, digital 
teknik som redskap för såväl sökande av information som skapande verksamhet. I målformuleringar 
för estetiska ämnen omnämns även samma teknik som viktig och relevant i både grund- och 
gymnasieskolan. 

Som blivande bildlärare ville jag genom en undersökning kartlägga några av de tillämpningar och 
attityder som fanns till just digital teknik i bildundervisningen idag. Uppenbart var att den digitala 
tekniken i styrdokument anses som en viktig del av bildämnets centrala innehåll. Samtidigt har jag 
genom egna erfarenheter och utbildning upplevt att så inte är fallet, utan att en rad faktorer avgör 
hur och om man tillämpar digitala tekniken i bildundervisningen. Att bildämnet är starkt präglat av 
sin bakgrund som teckningsämne har jag fått erfara genom såväl egen skolgång som utbildning på 
lärarprogrammet. En undersökning där den digitala teknikens tillämpning och attityden till den 
samma undersöktes var således intressant i syfte att bekräfta eller dementera egna erfarenheter och 
utbildning gentemot styrdokument och praktisk tillämpning på några skolor.

Arbetet med undersökningen har även resulterat i en fotobok där jag dokumenterat de miljöer vilka 
jag besökt under de intervjuer som gjorts. Att fotografera och således dokumentera de bildsalar jag 
bevistade var en lika stor utmaning som den skriftliga delen av arbetet. Slutligen har således 
undersökningen tvingat mig att se skolan som etablerad institution med nya ögon, ur både 
konstnärligt och vetenskapligt perspektiv.
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Begrepp

Bildundervisning
Med Bild eller Bildundervisning avses i följande uppsats det skolämne vilket syftar till att skapa, 
framställa och reproducera bilder. I rådande kursplan uppges att ämnet i grundskolan syftar till att 
eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas (Lgr11). 
      Begreppet har i de undersökningar som skett på gymnasieskolan begränsats till kurserna Bild 
och Form 1a1 samt Estetisk kommunikation. Urvalet är baserat på kursernas frekvens. Denna 
fastställdes efter en mindre inventering bland gymnasieskolorna i Uppsala. Såväl Bild och Form 
1a1 som Estetisk kommunikation återfanns oftast som valbara på de gymnasieskolor där samma 
inventering skedde. Även dessa ämnen syftar till bildproducerande verksamhet, där fokus ligger på 
kreativ process och förmåga att uttrycka sig med såväl digitala som traditionella tekniker 
(Skolverket, BILBIL01a1, ESTEST0, 2012; Gy11).

Digitala verktyg, digital teknik och digital bildbehandling
Då Digital teknik och Digitala verktyg omnämns i följande uppsats avser dessa redskap och 
program med vilka man kan skapa, återge samt redigera bild och film digitalt. Begreppen återfinns i 
kursmålen för Estetisk kommunikation samt Bild och Form 1a1 i gymnasieskolan (Gy11). Exempel 
på digitala verktyg för bildframställning är kameror och ritplattor. Digital teknik vilka syftar till 
bild- och filmredigering är främst datorprogram. Exempel på sådana är Adobe Photoshop, Windows 
Movie Maker samt Pixlr. 
      I kursmålen för Bild i grundskolan återfinns inte begreppen digital teknik eller digitala verktyg. 
Samma kursplan omnämner däremot fotografering och digital bildbehandling som en del av 
undervisningens centrala innehåll. I följande uppsats räknas samma tekniker till digitala verktyg.

Traditionell teknik och traditionell bilframställning
Traditionell teknik avser de tekniker för bildframställning som har präglat den svenska 
bildundervisningens praktiska utformning. Till dessa hör främst redskap för teckning och måleri. 
Även redskap och material för tredimensionellt, kreativt arbete tillhör de traditionella teknikerna 
vilka har präglat den svenska bildundervisningen (Wetterholm, 2000). Till dessa hör exempelvis 
arbete med keramik. Gemensamt för de traditionella teknikerna, oavsett om de är två- eller 
tredimensionella, är att de även benämns som just ”traditionella tekniker” i såväl kursplaner som av 
de bildlärare vilka har intervjuats till följande uppsats.
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Bakgrund

Digital teknik i den svenska skolan
Under senare delen av 1960-talet uppkom de första motionerna om användning av datamaskiner i 
den svenska skolan (Jedeskog, 1990; Söderlund, 2000). Samband kan här ses med hur samhället 
under samma period tar datatekniken i systematiskt bruk i exempelvis statsförvaltningen. I början 
på 1970-talet fick Skolöverstyrelsen (SÖ) i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna 
för undervisning i datorteknik på grundskola och gymnasium. Försöksverksamhet i projektform 
påbörjades i mitten på 1970-talet. Samhällets syn på datorn som instrument för rationalisering 
avspeglas i projektens måformuleringar. Man kan här bland annat framhålla ett av projektet DIS:s 
(Datorn i skolan) formulerade huvudsyften, där datorn framhålls som framförallt räknetekniskt 
hjälpmedel vilken skulle modernisera undervisningen (Söderlund, 2000). Projekt liknande DIS kom 
direkt att påverka formuleringarna kring IT-användande i den nya läroplanen, Lgr 80 (Jedeskog, 
1990; Söderlund, 2000).
      Verksamheten med införandet av datorer i skolan förblir dock försöksverksamhet, och praktisk 
datoranvändning är i skolan sällsynt under 1970-talet. Då Lgr 80 införs kommer dock 
”datakunskap”  att bli ett obligatoriskt ämne i grundskolan (Jedeskog, 1990). Den nya tekniken 
ansågs vara en samhällelig drivkraft i klass med industrialismen, vilket var motivet till att ämnet 
”datakunskap” infördes (Söderlund, 2000). För att tillse det nya ämnets måluppfyllelse 
genomfördes satsningen TUDIS (Teknikupphandlingsprojektet Datorn i skolan). I samband med 
TUDIS satsade stat och kommun tillsammans 5 miljoner kronor i att utrusta landets skolor med 
datorer. I studieplanen för datalära framhålls ämnet som viktigt då kunskap om ny teknik är 
grundläggande för att kunna påverka tekniken och dess utveckling (Söderlund, 2000). Det nya 
ämnets ambitioner faller dock på avsaknad av kompetens bland skolpersonal. Denna kartläggs 
redan i slutet på 1980-talet. Utredare fastslår att de första projekten med datorer i skolan främst 
bidragit till undervsing där eleverna har bekantat sig med datortekniken, istället för att enligt 
måluppfyllelsen ”lägga tyngdpunkt på datorprogrammens uppgift och metoder för modern 
problemlösning” (Lgr 80; Söderlund, 2000; Brodin & Lindstrand, 2007).
      Under 1980-talet utarbetar Skolöverstyrelsen en ny studieplan för ämnet datalära. Ämnet ska på 
högstadiet intrigeras i samhälls- och naturorienterade ämnen. Timtid för datoranvändning ges även 
för varje elev. Resurser tillskjuts från regeringen i syfte att nå måluppfyllelsen, där varje elev under 
två veckotimmar skulle undervisas i praktisk datoranvändning (Söderlund, 2000). Bland annat 
påbörjas ett treårigt projekt vilket syftade till att förse alla Sveriges grundskolor med datorer (Lindh, 
1997).
      I studieplanen för gymnasieskolan betonas ämnesanknuten dataundervisning ytterligare. På 
såväl högstadiet som gymnasiet betonar Skolöverstyrelsen vikten av på skolorna lokalt utformade 
studieplaner. Kvalitén på undervisningen i blev således beroende av skolledares och skolpersonals 
kompetens (Lindh, 1997; Söderlund, 2000). 
      Satsningen på datorer i skolan kommer under senare delen av 1980- och början på 1990-talet att  
fortsätta ske i projektform. Då skolorna genom tidigare satsningar har praktisk tillgång till tekniken 
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syftar projekten nu till att undersöka samma tekniks tillämpning. De utredningar som görs visar 
dock på skolpersonals kompetens som avgörande faktor för hur datorn tillämpas i undervisningen 
(Söderlund, 2000).
       I och med de nya läroplanerna 1994 tas ämnet datakunskap bort för grundskolan. I 
gymnasieskolan finns dock ämnet kvar som obligatorisk kurs. Användning av datorer i 
undervisningen görs nu genom referenser kopplade till IT. Användningen av begreppet är en 
spegling av hur detsamma återanvänds i andra offentliga publikationer (Söderlund, 2000). IT 
betecknar informationssamhället, där datorn anses vara ett redskap vilket förbereder eleverna för 
kommande arbetsliv i samma samhälle. Fortsatta investeringar i att utrusta landets skolor med 
datorer sker. Huvudmännen i investeringarna är nu kommunerna i större utsträckning än staten. 
Ekonomiska resurser för att främja utveckling och vidareutbildning av skolpersonal kring IT sker 
först i slutet på 1990-talet. Frekvensen av datorer i den svenska skolan är under samma period högre 
på gymnasiet än i grundskolan. Det är även vanligare med renodlade datorsalar i gymnasieskolan än 
i grundskolan (Skolverket, 2001; Söderlund, 2000). 
      Under 2000-talet får Skolverket ett flertal uppdrag för att främja IT-användingen i skolan. Dessa 
kommer främst från regeringshåll. Samma insatser syftar till att utveckla elevernas digitala 
kompetens samt att utveckla en digital lärmiljö. Enligt senare rapporter används datorerna i skolan 
främst till ordbehadling samt sökande efter information. I skolverkets rapport från 2010 uppger 
såväl gymnasie- som högstadieelever att dessa anser sig ha mycket god digital kompetens. Vidare är 
ämnena där datorn är vanligast förekommande samhällskunskap och svenska (Skolverket, 2010; 
Skolverket, 2011). 
      I nuvarande läroplan för såväl gymnasieskolan som grundskolan nämns användandet ny, digital 
teknik som ett av de mål skolan skolan ansvarar för att varje elev ska nå efter avslutad skolgång. 
Under första delen av 2000-talet genomförs även en rad så kallade 1:1-projekt i grund- och 
gymnasieskolor, där varje elev utrustas med en bärbar dator (Skolverket, 2011). 
       I förhållande till läroplanen för ämnet Bild omnämns ”ny teknik” först i Lgr80 för grundskolan. 
Samma läroplan formulerar sig då kring fotografering, film och TV. Således är Lgr80 den första 
läroplan där ny teknik omnämns i ämnet Bild för grundskolan (Lgr80). 
       I gymnasieskolan återfinns inte formuleringar kring ny teknik kopplat till bildundersvisning 
innan 1978. Samma formuelring skrivs då in i rådande Gy70 (Gy70). 

Bildundervisning i den svenska grund- och gymnasieskolan - Kort historik
Wetterholm (2001) menar att undervisningen i ämnet bild i den svenska grundskolan har styrts av 
två traditioner. Dels den tradition vilken kan härledas till arbetsskolerörelsen, där bildämnet 
fungerade som komplement till övriga skolämnen. Axel Sjöholm och Lars-Gunnar Goes gav under 
första delen av 1900-talet ut en rad läroböcker enligt denna tradition. Böckerna innehåller övningar 
med nogranna studier, vilka ofta fungerar illustrerande till övriga skolämnen. Arbetsskolerörelsens 
bildmetodik var förhärskande under första delen av 1900-talet.
      Med barnpsykologins utveckling under 1960-talet infördes idén om”det fria skapandet” i den 
svenska bildundervisningen. Barns teckningar, ostyrda av vuxnas krav, sågs enligt denna tradition 
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som ett viktigt instrument i att förstå barnets syn på sin omvärld. Samma tradition kom att påverka 
såväl läroplaner som bildämnets praktiska utformning under 1900-talets senare del (Wetterholm, 
2001).
      Gällande gymnasieskolan återfinns i läroplanen från 1970 formuleringen om att ”de praktisk-
estetiska ämnena ska ge eleverna möjlighet att uppöva och utveckla sina förutsättningar att ta färg 
och form i sin tjänst” (Lgy70). Liknande formulering återfinns i de allmänna målen i motsvarande 
läroplan för grundskolan, Lgr 69 (Lgr69). 
      Ämnet Bild fortsätter under 1980-, 90- och 00-talen att i grundskolans kursplaner motiveras 
med ungefär samma formulering. Ämnet ska syfta till att utveckla elevens känsla för form färg och 
komposition (Lgr80; Lpf94; Lgr11). I Lgr80 börjar man dock, till skillnad från i tidigare kursplaner, 
ge utrymme för bildtolkning. I samma läroplan kan även ett embryo till det man senare kallar ”ny 
teknik” och ”digital teknik” då man återfinner formuleringar om att eleverna ska arbeta med olika 
tekniker, varibland foto, film och TV omnämns. I Lgr80 är även bildkommunikation och bildanalys 
två ämnesmoment med egna mål och formulerade syften.
       Syftes- och målformuleringarna för ämnet Bild i grundskolan återspeglas till stor del  i 
kursmålen för Estetisk verksamhet i gymnaseiskolan. Samma kurs räknas till kärnämne från och 
med regleringen av gymnasieskolan 1994. Kursen Estetisk verksamhet betonar dock inte 
bildskapande verksamhet som centralt för samma kurs innehåll. Kursen ska med syfte att ”utveckla 
elevens förmåga och känsla för estetiska värden” ge eleven möjlighet att använda något eller några 
estetiska uttrycksmedel för att gestalta en idé. Kursen Estetisk verksamhet tas dock bort som såväl 
kurs som kärnämne i och med Gy11. (Utbildningsdepartementet, 1994; Gy11).
  

Digital teknik i förhållande till rådande läroplans kursmål i bild
Formuleringar om att digital teknik ska användas som ett verktyg för skapande återfinns i de 
nationella, övergripande målen för såväl grund- som gymnasieskolan (Lgr11; Gy11). 
     Den digitala delen av grundskolans bildundervisning kretsar kring fotografi i de tidigare åren, för 
att sedan orientera sig mot film och digital redigering av bilder från och med årskurs 4. Enligt 
rådande kursmål ska fotografering utgöra en central del av undervisningens innehåll i grundskolans 
årskurs 3. Datorprogram för redigering av bilder omnämns i de centrala delarna för årskurs 4-6. 
Som centralt innehåll för samma årskurser omnämns även filmredigering och undervisning i 
datorprogram. I årskurs 7-9 omnämns såväl digital bildbearbetning som kombinationer av ljud, bild 
och text i eget bildskapande som centralt för kursen bildundervisningens innehåll (Lgr11).  
      På gymnasiet är bildundervisningens mål styrda av de olika kursernas karaktär (Gy11). Denna 
undersökning är avgränsad till kurserna Estetisk kommunikation samt Bild och Form 1a1. Dessa två 
kurser återfanns efter en mindre inventering bland Uppsalas gymnasieskolor vara de vanligast 
förekommande valbara kurserna med anknytning till bildframställning. Vidare bör nämnas att 
formuleringarna i allmännhet till vad digital teknik innebär inte är lika konkreta som i kursplanen 
för grundskolan. 
      Enligt centralt innehåll för kursen Estetisk kommunikation ska ny teknik behandlas i 
undervisningen. I kursens syftesbeskrivning uppges att undervisningen ska lägga stor vikt vid 
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elevens skapande. Eleven ska även i så stor utsträckning som möjligt uppmuntras att pröva nya 
vägar för skapande och kommunikation. Således ska eleven utveckla färdigheter i att använda ny 
teknik på ett, för denne, relevant sätt (Skolverket, ESTEST01, 2012). 
      I målformuleringen för ämnet Bild, under vilken kursen Bild och Form 1a1 ges, omnämns 
orientering i ny teknik som ett av ämnets centrala innehåll. Samma orientering ska främst syfta till 
tvådimensionell bildframställning. Att framställa bilder med hjälp av nya konstformer och medier är 
en av de färdigheter kursen Bild och Form ska ge eleven möjlighet att utveckla. Ny teknik samt nya 
medier ska enligt kursens centrala innehåll behandlas (Skolverket, BILBIL01a1, 2012). 

Syfte och frågeställningar

Följande undersökning syftar till att se hur bildlärare anammar digitala verktyg i 
bildundervisningen. Undersökningen syftar även till att se vilka attityder det finns bland lärare till 
digital teknik i bildundervisningen. Frågeställningarna vilka studien utgått ifrån är följande:

- Hur tillämpas digital teknik i bildundervisningen idag?
- Hur upplever lärarna relationen mellan digital och traditionell bildframställning? 

Metod

Intervju som metod
Intervjuer har skett med fyra bildlärare. Samtliga av lärarna är yrkesverksamma i Uppsala. Tre av 
dessa arbetar på gymnasieskolans estetiska program. Dessa intervjuer har skett på de 
gymnasieskolor där de arbetar. Intervjun med läraren på grundskolan har skett via telefon. Under de 
intervjutillfällen vilka genomförts skedde även en dialog med eleverna på skolan där samma 
intervju ägde rum. Dialogen skedde med elever ur de de klasser vilka läraren vid intervjutillfället 
undervisade.  
     Intervjutillfällena var förlagda till de kurser vilka undersöktes. Således skedde dialog med elever 
vilka deltog i kurserna Estetisk kommunikation och Bild och Form 1a1. Utgångspunkten i dialogen 
var samma frågeställningar vilka användes vid lärarintervjuerna. Dialogen med eleverna syftade, 
som nämnt, till att bekräfta det läraren uppgav om undervisningens praktiska utformning. Läraren 
vilken bedrev undervisning med samma grupp elever närvarade inte vid dessa dialoger. Förloppet 
var liknande som  vid intervjun med lärarna, frånsett att eleverna intervjuades i grupp. En 
intervjuguide vägledde således dialogen med eleverna, där den grundläggande frågeställningen var 
den samma som till lärarna. Samma dialog syftade, som nämnt ovan, till att bekräfta de uppgifter de 
intervjuade lärarna gav gällande bildundervisningens praktiska utformning.
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Fördelen intervju som datainsamlingsmetod är att den ger en förståelse för den intervjuades 
perspektiv (Björndal, 2002; Kvale, 1996). Då studien syftar till att belysa såväl lärares som elevers 
uppfattning kring arbete med digital bildframställning har intervjuer varit nödvändigt för att 
komplettera observationer och litteraturstudier. Intervjuformen har skett med hjälp av en 
intervjuguide (Björndal, 2002). Förutbestämda frågor har således väglett intervjun, samtidigt som 
de intervjuade har ombetts fördjupa sig i de svar vilka för studien har ansetts vara intressanta. 
Svarens intressegrad har avgjorts mot bakgrund av litteraturstudier, egna erfarenheter samt studiens 
grundläggande frågeställningar. De svar som gavs vid de olika intervjutillfällena kom även att 
påverka frågorna till påföljande intervju. Detta då vissa svar gav den grundläggande 
frågeställningen nya aspekter att belysa den samma från. Studiens grundläggande frågeställning, om 
hur man tillämpar digital teknik i bildundervisningen samt relationen mellan denna och traditionell 
teknik, fungerade dock alltid som utgångspunkt. Vidare bör nämnas att då intervjun med läraren på 
grundskolan skedde via telefon har dennes svar angående bildundervisningens praktiska utformning 
inte kunnat bekräftas av hens elever.     
  
Etik under intervju
I enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer har de lärare vilka intervjuats till 
följande undersökning själva fått bestämma om, hur och i vilket utsträckning de har velat delta i de 
intervjuer som gjorts (Vetenskapsrådet, 2012). Gällande dialogen med eleverna var även de 
medvetna om syftet med de frågor som ställdes och den dialog som ägde rum. Även eleverna var 
medvetna om de etiska krav vilka ställdes under de dialoger som utgjorde en del av studien. Detta 
gällande såväl konfidentionalitet som krav på samtycke och nyttjandet av den information 
respondenterna delgav. 
      De transkriberade intervjuerna har behandlats konfidentiellt. I syfte att i så liten mån som 
möjligt låta författarens eller eventuell läsares föreställningar och erfarenheter färga 
undersökningens resultat avslöjas inte kön eller ålder på de intervjuade (Kvale, 1996; Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
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Resultat

Den digitala teknikens tillämpning

Samtliga av de lärare vilka kontaktades bekräftade utgångspunkten i en av studiens grundläggande 
frågeställningar; att digital teknik förekom i bildundervisningen. I vilken utsträckning lärarna 
tillämpade den digitala tekniken var dock varierande. Tillämpningen hade även olika syften. Dessa 
har delats upp i följande kategorier: Produktion, Publicering samt Interaktion.

Produktion
I enlighet med kursmål för såväl gymnasie- som grundskolan uppgav samtliga lärare att de 
producerade bilder med digitala tekniker.
      På grundskolan användes den digitala tekniken främst till att nå bildämnets centrala mål 
gällande fotografering och fotoredigering. Läraren på grundskolan framhöll att traditionell teckning 
och målning var förhärskande i undervisningen. Samma lärare hänvisade till sin egen kunskapsnivå, 
där hen uppgav att fortbildning krävdes om undervisningen i större utsträckning skulle inneha 
uppgifter vilka omfattade digital teknik.
    Samtliga lärare vilka deltog i studien uppgav att tillämpningen av digtital teknik till stor del 
berodde på elevernas intresse för den samma. Då uppgifterna på gymnasiet ofta rörde sig kring att 
gestalta teman blev teknikens tillämpning mer beroende av elevernas intresse på gymnasienivå. 
Detta till skillnad från grundskolan där läraren uppgav att hen arbetade mer fokuserat mot olika 
bildproducerande tekniker. Samma lärare uppgav dock att uppgifterna i grundskolans senare 
årskurser antog en friare utformning. Eleverna skulle då tillämpa några av de kunskaper de tillägnat 
sig i tidigare bildundervisning, och redogöra för dessa i temabaserade projekt. Frekvensen av digital 
teknik som medium i dessa uppgifter angav läraren var relativt låg.
      Arbetssättet i grundskolans senare år, där undervisning i utvalda tekniker tillämpades i tematiska 
arbeten vilka påföljde de tekniska studierna, liknade tekniken för bild- och filmproduktion i 
gymnasiet. Lärarna vilka undervisade på gymnasieskolan uppgav således att eleverna fick tillämpa 
den grundläggande orientering man gav dem i olika tekniker, såväl digitala som traditionella, i 
tematiska projekt i årskurs två och tre. 

Publicering
Att använda sig av Internet som publiceringsverktyg var något lärarna i studien angav var en fördel 
med den digitala tekniken. De digitala verktygen användes även i viss mån på samma sätt. Detta 
skedde främst i gymnasieskolan. Gemensamt för samtliga lärare var dock att man inte hade 
utarbetat något eget publiceringsverktyg för elevernas arbeten. Eleverna publicerade sina 
produktioner på redan existerande webbsidor, exempelvis Devianart. 
      I grundskolan uppgav läraren att hen i större utsträckning skulle vilja använda den digitala 
tekniken till dokumentation och presentation på Internet. Webbsidor med elevarbeten i olika faser 
skulle exempelvis bli en viktig del i att synliggöra progression hos eleven, menade läraren på 
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grundskolan. Att publicera sig på Internet skulle även syfta till att synliggöra skolans bildskapande 
verksamhet. 
 
Interaktion
Lärarna i studien uppgav ofta Internet som en viktig källa för inspiration och diskussion kring 
exempelvis modern konst. Lärarna på gymnasieskolan framhöll den moderna teknikens möjligheter 
till reflektion och diskussion i högre grad än läraren på grundskolan. I viss mån användes den 
digitala tekniken till analys av massmediebilders budskap även på grundskolan. Att med hjälp av 
den digitala tekniken använda Internet till visning av film och bilder från nyhetsbyråer och kanaler 
för streaming var för samtliga av de intervjuade lärarna ett vanligt inslag i bildundervisningen. 
Denna typ av tillämpning har jag, tillsammans med användandet av diskussionsforum och liknande, 
valt att kalla interaktion. 
      När eleverna publicerade sig på nätet skedde diskussionen kring de arbeten man publicerat i 
samma forum där man publicerat sig. Respons på arbetet gavs då främst från andra av forumets 
medlemmar. En lärare uppgav även att hen ibland gick in och tittade på de elevarbeten vilka fanns 
publicerade på Internet. Dessa arbeten var inte nödvändigtvis knutna till skoluppgifter. Att publicera 
sig på Internet förekom bland eleverna till de lärare vilka intervjuades enbart på gymnsieskolan. 
      En av de lärare vilka deltog i studien hade även utarbetat en plattform för diskussion kring konst 
och bilder på Internet. Samma plattform kunde dock inte driftsättas på grund av resursbrist. En 
lärare påvisade även den digitala teknikens och Internets möjligheter när hens kunskaper i 
bildredigerinsprogram var otillräckliga. Denne hänvisade då eleven till hemsidor med tutorials för 
uppkommet problem.  

Faktorer vilka påverkar den digitala teknikens tillämpning

Kunskapsnivå hos läraren
Läraren på grundskolan uppgav att hen hade tillämpat digital teknik i större utsträckning om denne 
hade haft större kunskap i digitala redskap. En av lärarna på gymnasieskolan hänvisade mycket av 
sin förmåga att tillämpa de digitala redskapen i undervisningen till sin utbildning:

”Grejen är att jag tror att jag hade tur att få den här lite senare utbildningen, där vi på 
Konstfack jobbade mycket med rörlig bild, Photoshop och Illustrator. Så när elever 
väljer att jobba med Photoshop eller Premiär blir det ingen omställning, utan det känns 
väldigt naturligt i och med min utbildning.” 

Ingen av de lärare vilka kontaktades ansåg att de hämmade eleverna med bristande kunskapsnivå. 
Framför allt läraren på grundskolan framhöll att hen gärna såg att eleverna använde sig av digital 
teknik. Detta trots att samma lärare uppgav att hen ibland kände sig otillräcklig i kunskaper 
gällande exempelvis fotoredigering. 
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Skolans medel för fortbildning
Denna faktor framhölls framförallt när det gällde den digitala teknikens tillämpning i syfte att 
producera bilder. En av de lärare vilka intervjuades på gymnasieskolan ansåg att brist på 
fortbildning ledde till att de kurser samma lärare gav i mindre utsträckning än önskat innehöll 
digitala verktyg. Fortbildningen gällde främst programvaror för bild- och filmredigering. Både 
lärarna på grund- och gymnasieskolan ansåg att det var såväl deras som skolans uppdrag att 
tillgodose fortbildning i de programvaror vilka användes i undervisningen. 

Kursens syfte och mål
Denna faktor var den som i störst utsträckning styrde den digitala teknikens tillämpning för 
samtliga av de intervjuade lärarna. Då det centrala innehållet för ämnet Bild på grundskolan konkret 
benämner fotografering som ett moment återfanns exempelvis det samma i den intervjuade 
grundskolelärarens undervisning. Gällande den digitala teknikens tillämpning för de kurser vilka 
undersökts i gymnasieskolan uppgav lärarna att man alltid tillsåg att den digitala tekniken återfanns 
som redskap för bildproduktion.
      Kursens mål kom även att i större utsträckning än övriga faktorer påverka den digitala teknikens 
syfte. Här uppgav en av lärarna hur hen i större utsträckning skulle vilja använda den digitala 
tekniken till interaktion, där den idag mest användes för produktion.

Skolans digitala verktyg och resurser
De digitala redskap vilka återfanns på skolorna där de intervjuade lärarna arbetade ansåg några av 
lärarna på gymnasiet till viss del begränsade den digitala teknikens tillämpning. Två av lärarna 
ansåg att ouppdaterad programvara till viss del försvårade deras arbete med att nå kursmålen: 

”Jag tycker olika tekniker kompletterar varann, och både jag och min kollega tycker att 
det är viktigt att man visar eleverna för- och nackdelar med de olika teknikerna man 
arbetar med. Där kan man ibland känna en viss frustration sen att man vill ha mer 
fortbildning inom digitala medier, och också i själva undervisningen där vi idag skulle 
vilja ha fler program som ligger på datorerna. Då blir faktiskt ett bra sammarbete med 
datatekniker och skolledning A och O när man vill nå kursmålen för den nya 
gymnasieskolan.”

Vidare bör nämnas att de intervjuade lärarna även brukade tillämpa den teknik eleverna hade att 
tillgå själva, exempelvis mobilkameror. Detta förekom ofta då lärarna ansåg att den teknik skolan 
hade att tillgå var otillräcklig eller för komplicerad för en uppgifts syfte:

”Framförallt tycker jag att de olika teknikerna ska vara enkla att använda. Till mindre 
uppgifter i foto uppmanar jag dem till exempel att använda sina mobilkameror.”
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Elevernas intresse 

”Om eleven valt en 50-poängskurs är det bättre att låta dem vara kreativa och testa 
på olika verktyg istället för att styra dem mot ett visst arbetssätt.”

Såväl lärarna på grund- som gymnasieskolan framhöll att att elevernas intresse påverkade i vilken 
utsträckning man tillämpade digital teknik i bildundervisningen. I de dialoger vilka skedde med 
eleverna framkom att de ansåg den utbildning de fått i olika digitala tekniker som tillräcklig för att 
tillämpa denna i den utsträckning de ansåg vara nödvändig. 

Lärarnas upplevda relation mellan digital och traditionell teknik
Samtliga av de lärare vilka intervjuades ansåg att digital och traditionell teknik kompletterade 
varandra. Då tillämpningen styrdes av de faktorer vilka listas i föregående avsnitt klargjordes det 
under undersökningen att digital teknik på de skolor vilka ingick i studien utgjorde en naturlig del 
av bildundervisningen.
      Nämnvärt är att olika förhållningssätt till den digitala tekniken fanns, trots dess relativt 
omfattande tillämpning. Två av de intervjuade lärarna ansåg att det gick något förlorat om man i för 
stor utsträckning lät eleverna arbeta med digital teknik. Dessa framhöll att den traditionella kreativa 
processen innebar moment och en ”träning i seende” vilken uteslöts om man arbetade enbart 
digitalt. Samma lärare uppgav dock att de inte försökte påverka eleverna att använda traditionell 
teknik i syfte att träna ovan nämnda seende. Lärarna ansåg att den kreativa processen samt 
kreativitet som självändamål var huvudsyfte med bildundervisningen: 
    

”Personligen kan jag ju tycka att en handskriven dikt är vackrare än något som skrivs 
ut i en skrivare, eller att en målning är finare än en photoshopad bild (...) Och visst, 
man kan försöka få eleverna att tycka det samma. Men jag tycker nog ändå det är 
viktigast att de får välja hur de vill jobba själva, så att de får pröva på olika tekniker 
och uttryck.”     

Tre av de intervjuade lärarna framhöll att den digitala tekniken höjde bildämnets status. 
Statushöjningen återfanns i inställningar till bildämnet bland såväl elever som föräldrar, ansåg de 
lärare vilka delade denna uppfattning. Statushöjningen kunde bland eleverna härledas till ökad 
relevans, då samma elever var vana vid digitala miljöer. Att den digitala teknikens statushöjande 
effekt återspeglades även i föräldrarnas inställning till bildämnet ansåg lärarna berodde på att dessa 
såg en koppling mellan digital teknik och arbetsmarknad inom exempelvis spelbranschen. Oavsett 
estetiskt uttrycksmedel kunde eleverna relatera undervisningen i till exempel estetisk 
kommunikation till en verklig arbetsmarknad. Lärarna hävdade att samma effekt i förlängningen 
även motiverade bildämnets kvarvarande i såväl grund- som gymnasieskolan.
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Diskussion

Metod
Nackdelen med intervju som metod är att frågor och följdfrågor kan tendera att färgas av forskarens 
egna uppfattningar och åsikter. En intervjuguide var en del i att motverka den risk intervju som 
metod innebär (Kvale & Brinkmann, 2009). Trots samma guide är ändå frågeställningarna färgade 
av personliga erfarenheter och utgångspunkter, vilka nödvändigtvis inte delas av respondenten. Att 
separera begreppen Digital teknik och Traditionell teknik var exempelvis närmast främmande för en 
av de intervjuade lärarna, och således ett exempel där min uppfattning om det fenomen vilket 
undersöktes utgjorde utgångspunkt för samma undersökning. Dikotomin mellan begreppen Digital 
teknik och Traditionell teknik förblev dock utgångspunkt under hela undersökningen. Då samma 
begrepp återfinns i styrdokument från Skolverket anser jag separationen mellan dessa fortfarande 
vara motiverade i min frågeställning (Gy11; Lgr11).
       Spridningen på respondenter, där lärare från såväl grund- som gymnasieskolan intervjuats, har 
varit värdefullt för resultatet. Spridningen av arbetsplatser för de yrkesverksamma lärarna anser jag 
har verkat väl i syfte att ge en bred bild av de uppfattningar som finns. Samtidigt bör det nämnas att 
urvalet är något snävt. Dels utgör de intervjuade lärarna endast ett fåtal, och deras uppfattningar är 
relativt homogena. Ett större urval hade naturligtvis gett en större spridning på svar, och eventuellt 
resulterat i ett mer nyanserat resultat. Att två av respondenterna var yrkesverksamma på samma 
skola kan exempelvis  ha gjort att de svar dessa lärare gav färgade av sig på varandra. För att 
motverka samma problem intervjuades dock dessa lärare utan varandras närvaro. Att de ändå skulle 
påverkas av varandras åsikter, mot bakgrund av att de delade arbetsplats, anser jag jag inte har 
utgjort någon påtaglig påverkan på resultatet. Detta då de två lärarnas svar skilde sig från varandra 
gällande såväl tillämpningen av digital teknik som relationen till den samma.
        
      
Resultat

”Utbildning inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den ordnas.”

Skollagen 9 § - Om likvärdig utbildning

”För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas.”

Skollagen § 35 - Om lokaler och utrustning 

Ställt mot bakgrunden var jag väl införstådd med att digital teknik återfanns i skolorna jag ämnade 
besöka. Intressant var hur och i vilken utsträckning samma digitala teknik användes i 
bildundervisningen. Intresse låg också i att undersöka några bildlärares upplevda relation till digital 
teknik.
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Som resultatet påvisar är mycket av den digitala teknikens tillämpning beroende av en mängd 
faktorer, vilka till viss del kartlagts med de intervjuer som gjorts. Att den digitala tekniken främst 
används för internetåtkomst när resurser i form av utbildning saknas anser jag i bildundervisningen 
gör att man fråntar samma teknik dess möjligheter. Därmed minskar även den chans till 
statushöjning för bildämnet vilken omnämndes av en respondent. Mot bakgrund av personlig 
erfarenhet tror jag samma resursbrist gör att digital teknik tillämpas på liknande sätt oavsett ämne. 
Särskiljs inte den digitala teknikens tillämpning i bildundervisningen blir ämnet även svårare att 
motivera för såväl elever som den skolledning vilka fördelar resurser. Interaktion, sökande av 
information via Internet, riskerar då att bli det centrala användningsområdet för samma teknik, 
oavsett om denna återfinns i Estetisk kommunikation eller Sammhällskunskap 1. Detta trots vilja hos 
såväl lärare som elever att använda den digitala tekniken för såväl bildproduktion som publicering. 
Mot bakgrund av bildundervisningen som i huvudsak bildproducerande ämne och de intervjuade 
lärarnas formuleringar om ”digital teknik som ett redskap bland alla andra” motiveras dessutom 
resurser i form av utbildning och uppdaterad programvara ytterligare (Wetterholm, 2001).   
Interaktion, där internetåtkomst är nödvändigt, ska dock inte förkastas helt då den idag ofta används 
till den analyserande delen av bildundervisningen.
      Utgångspunkten i min undersökning var att relationen mellan digital teknik och traditionell 
teknik var polariserad. Uppfattningen fick under mina litteraturstudier stöd då exempelvis 
införandet av datorer och tillämpningen av de samma i undervisningen enligt rapporter gått 
förhållandevis långsamt. Tillämpningen av datorerna har dessutom förpassats till särskilda timmar 
eller kurser (Brodin & Lindstrand, 2003; Söderlund, 2001; Skolverket, 2010). Att liknande 
tillämpning återspeglas i bildundervisningen blev således en utgångspunkt. Uppfattningen 
bekräftades till viss del av erfarenheter från de skolor på vilka jag förättat verksamhetsförlagd 
utbildning. 
        Efter intervjuer och besök på de skolor vilka använts i studien visade det sig dock att 
relationen mellan digital och traditionell teknik var dynamisk. De intervjuade lärarna såg den 
digitala tekniken som ett redskap bland andra. Lärarna hävdade därmed att den kreativa processen 
var huvudsyftet med den undervisning de bedrev, oavsett teknik. Trots att några av de tillfrågade 
uppgav att de ansåg någonting gå förlorat om eleverna använde sig av digitala redskap var dessa 
tydliga med att bildundervisningen för dem främst syftade till att få eleverna att utforska sin egen 
kreativitet.
       Uppfattningen om bildämnet som rum för kreativitet tror jag även kommer vara rådande då jag 
utformar undervisning. Problematiken ligger i att tillgodose att den digitala tekniken återfinns som 
ett verktyg bland andra. Resurser, oavsett om de avser min utbildning eller de redskap vilka 
återfinns, blir således avgörande för den digitala teknikens tillämpning. Med samma resursers 
tillämpning som utgångspunkt blir även dessa avgörande om man som en respondent antar att den 
digitala tekniken skulle fungera statushöjande för bildämnet. Att bildundervisningen blir likvärdig 
skolor emellan skulle i ett sådant antagande avgöras av just resurser. Såväl utbildning som redskap 
avgör den digitala teknikens tillämpning. Att digital teknik verkar statushöjande för bildämnet gör 
således att samma tekniks resurser även avgör en eventuell statushöjning. 
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      Då jag under våren avslutar bilddelen av min drygt femåriga lärarutbildning frågar jag mig själv 
om jag besitter tillräckligt med kunskap för att kunna motivera väsentlig tillämpning av digital 
teknik i kommande bildundervisning. Besitter jag de kunskaper vilka krävs för relevant 
undervisning i fotografering, film- och bildredigering skulle jag som praktiserande lärare enligt 
slutsatsen ovan höja bildämnets status. Att i enighet med bildämnets formulerade syfte ge eleverna 
möjlighet till att kreativt producera och tolka bilder, med såväl digitala som traditionella tekniker, 
blir dock med samma slutsats beroende av resurser. 

Förslag på fortsatt forskning

Intresse skulle ligga i att undersöka elevernas inställning till digital teknik i bildundervisningen. 
Några av de intervjuade lärarna hävdade att den digitala tekniken verkade motiverande för eleverna 
i sig, en uppfattning vilken vore intressant att bekräfta eller dementera med intervjuer av elever. 
Vidare skulle en större spridning av frågeställningarna vara intressant för att bekräfta, dementera 
eller belysa nya aspekter av relationen mellan digital och traditionell teknik i bildundervisningen.
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Visuell gestaltning 

”I am a visual man. I watch, watch, watch. I understand things through my eyes.”

Henri Cartier-Bresson, Life, 1963
                        (Citat ur Chéroux, 2008)

I den gestaltande delen av min uppsats har jag arbetat med fotografi. Då min undersökning och 
observation till största del dokumenterades inspelat och nedskrivet ville jag även att den visuella 
delen skulle verka dokumenterande. Min fotobok skulle således, likt den studie jag gjort, återge och 
illustrera det fenomen jag studerade: Bildämnet och de rum för bildskapande vilka återfanns där jag 
gjorde mina intervjuer. Således tog jag med mig kameran till de skolor jag besökte, och 
fotograferade de bildsalar i vilka jag mötte lärare och elever. Utmaningen, i såväl arbetets skriftliga 
som gestaltande del, låg i att återge något jag redan hade en uppfattning om. Att undersöka 
bildundervisning med frågeställningar ofärgade av egna uppfattningar och erfarenheter var en 
utmaning som liknade det jag valde att ägna min gestaltning åt; att fotografera skolmiljöer och ge 
samma bilder den konstnärliga kvalité jag eftersträvade. Färgad av min egen uppfattning, igen, 
ansåg jag uppdraget i sig vara en paradox.
      Inspirerad av andra fotograferna Henri Cartier-Bresson, Walker Evans och Manuel Alvares 
Bravo, alla vilka gjort sig kända för att fotografera relativt banala motiv, resulterade arbetet i en 
tryckt fotobok. Cartier-Bressons sätt att i svartvitt skildra arbetare på caféer eller cyklande studenter  
inspirerade till att försöka åstadkomma liknande konstnärlig kvalité, men med svenska skolmiljöer 
som motiv. Manuel Alvarez Bravo, vars fotografier av hus, torg och statyer i olika Mexikanska 
städer är de jag gillar bäst, inspirerade till att återge estetik och se konstnärlig potential i de mest 
vardagliga motiv. Att subtilt återge människor och deras vardag är Walker Evans mästare på, 
således blev han inspirationskälla då jag skulle återge verksamma personer.
      De elever och lärare vilka medverkar på några av bilderna är i enlighet med Vetenskapsrådet 
riktlinjer medvetna om bokens syfte och existens (Vetenskapsrådet, 2012).
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Bilaga

Intervjuguide

Frågor till lärare

- Använder ni datorer i bildundervisningen?

- Vad använder ni datorerna till i första hand?

- Förändrar IT och digital teknik bildämnet? Hur?

- Ser du en konflikt mellan IT och digitalt bildskapande, jämfört med traditionella tekniker?

- Vad upplever du är fördelarna med digital teknik i bildundervisningen?
   För dig som pedagog?
   För eleverna?

- Vad upplever du är nackdelarna med digital teknik i bildundervisningen?
   För dig som pedagog?
   För eleverna?
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