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Abstract 

Detta är en C-uppsats som handlar om traditionella och moderna metoder och tekniker i 

bildundervisning. Syftet var att se hur begreppen moderna och traditionella metoder och tekniker 

tolkas av lärare i bild och hur de lägger upp sina planeringar i undervisningen utifrån dessa två 

begrepp. Jag intervjuade tre lärare i bild om hur de tolkade begreppen traditionella metoder och 

tekniker i deras undervisning, vad som påverkade dem i deras planeringar och vad de undervisade 

i utifrån dessa begrepp. Resultatet visade att lärarna hade liknande tolkningar av begreppen men 

med vissa variationer. Det som främst påverkade deras planeringar var elevernas önskemål i 

undervisningen och skolornas utrustning.  
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1. Inledning 

I denna uppsats kommer jag att undersöka närmare hur bildlärare förhåller sig till undervisning i 

bild och hur de ser på begreppen moderna och traditionella metoder och tekniker i bild.  Jag har 

under praktiker och vikariat i skolan kommit i kontakt med bildämnet och hur olika lärare 

undervisat i bild och jag har då märkt hur besvärlig planeringen ofta är för att få med allt som 

kursplanen föreskriver. Jag anser att det är viktigt att höja bildämnets status i skolan och samhället 

idag och ett sätt att göra detta på tror jag är att problematisera kursplanen i  bild och se hur dess 

begrepp tolkas utifrån olika lärare och undervisningssituationer. Skolan är en del av samhället och 

har som uppgift att utbilda eleverna så att de utvecklas och lära inför vuxenlivet. I denna uppsats 

har jag begränsat mina begrepp till de moderna och de traditionella metoderna och teknikerna 

som kursplanen1 skriver om. 

 Jag har intervjuat tre lärare som undervisar i bild om deras planeringar och hur de tolkar  de 

moderna och det traditionella metoderna och teknikerna som finns att läsa i kursplanerna. Jag har 

också undersökt vilka typer av modernt och traditionellt bildarbete som lärarna undervisat i. 

Lärarna som jag intervjuat arbetar på tre olika högstadium i och utanför Uppsala. 

Till denna uppsats har jag även gjort en visuell gestaltning som bygger på den undersökning 

och de frågor jag ställer i denna uppsats. Denna gestaltning består av en webbsida som är ett 

exempel på hur elever kan presentera sina bildarbeten såväl moderna som traditionella på en 

individuell hemsida på internet, se avsnitt 7.  

  

                                                 
1 Lpo -94 
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1:1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se hur begreppen moderna och traditionella metoder och 

tekniker tolkas av lärare i bild och hur de lägger upp sina planeringar i undervisningen utifrån 

dessa två begrepp. 

 

 

1:2 Frågeställningar 

- Hur tolkar lärare som undervisar i bild begreppen moderna och traditionella metoder och 

tekniker? 

- Vilka typer av modernt och traditionellt bildarbete undervisar lärare i? 

- Vad påverkar lärarna i deras planeringar kring de moderna och traditionella metoderna och 

teknikerna? 
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2.  Bakgrund 

Sedan 80-talet har mycket hänt inom den moderna tekniken, det som var modernt på 80- och 90-

talet är i många fall förlegat i dag, såsom dåtidens mobiltelefoner, datorer och kameror med mera. 

I dagens konsumtionssamhälle håller inte de digitala redskapen särskilt länge innan de blir 

föråldrade. Skolan skall följa samhällets utveckling och undervisa eleverna med den moderna 

teknik som samhället konsumerar men den skall också undervisa med traditionella metoder och 

tekniker2. 

   Bildämnet  kom in i skolan i början av 80-talet som ett ämne som syftade till att undervisa 

eleverna i bild utifrån ett vidare perspektiv än innan då ämnet kallats teckning. I Lgr 80 

framhävdes bildens kommunikativa del och dess teoretiska betonades men det var så som tidigare 

att elevernas bildframställning låg i fokus i undervisningen3. Från den nationella utvärdering som 

gjordes 2003 framkom det att eleverna tycke om bildämnet, att det var ett roligt och intressant 

ämne men också att det kändes relativt onyttigt4. 

 

 

2.1 Tidigare forskning 

Grundskolans kursplaner och betygskriterier är bindande dokument med krav från staten som de 

ställer på skolans verksamhet. Läraren måste utgå och använda dessa styrdokument i 

undervisningen, men ett stort utrymme lämnas för lärarens tolkning och val av arbetssätt och 

metoder5.  I kursplanen för bild6 formuleras ett mål att sträva mot som att eleverna ” utvecklar sitt 

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

metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik” och när skolgången avslutas står det att 

eleverna  skall: 

 

                                                 
 
2 Skolverket, Kursplaner i ämnet bild för grundskolan 
3SOU 2007:28 bilaga 6 
4 Nu 03 
5  Skolverket 2006 
6Skolverket, Kursplaner i ämnet bild för grundskolan 
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- kunna framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder 

och tekniker, 

- kunna beskriva egna och andras bilder samt berätta om sina upplevelser och 

känslor inför dem, 

- kunna tolka och se skillnader och likheter mellan konstbilder, bilder för reklam och 

propaganda samt bilder för nyheter och information, 

- ha kännedom om några bildkonstnärer och konstverk från skilda tider och kulturer 

samt känna till några aktuella verksamheter inom bildområdet.7 

 

Dessa formuleringar kan tolkas olika utifrån skilda lärares tankar, erfarenheter och kunskaper 

och lämnar utrymme för varje lärare att planera sin undervisning ganska fritt.  Jag kommer främst 

att undersöka den första delen av kursplanen i denna uppsats ” kunna framställa bilder och former med 

hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker,”  men de traditionella och moderna metoderna 

och teknikerna kan ju användas i de flesta av de mål som finns i kursplanen för bildämnet.  

I den nationella utvärderingen från 2003 fick 46 lärare svara på hur stor måluppfyllelsen var 

hos eleverna i årskurs nio. Där framkom att målet att kunna se och framställa bilder och former 

med hjälp av moderna och traditionella metoder  och tekniker hos eleverna till mer än hälften 

uppfylldes med 56 procent enligt lärarna8. I jämförelse med de andra målen var detta en relativt 

hög siffra.  

    I den nationella utvärderingen från 2003 framkom även hur bildämnet skiljde sig från tidigare 

utvärderingar (1992)9.  Hela 60 procent av undervisningstiden användes enligt lärarna då till 

bildframställning för hand och digital bildhantering användes mycket sparsamt. Anledningen till 

detta var lärarnas brist på kompetens inom datormediet och skolans brist på utrustning enligt 

lärarna. 

Kajsa Dahlgren10 har skrivit en C-uppsats där hon undersöker den digitalt bildskapande i 

skolan. Hon refererar däri till Anders Marner11 som förklarar att tekniska medier i 

bildundervisningen nästan blivit ett hot mot den handgjorda bilden och detta kan i sin  tur leda 

till att bilden i skolan hindras i sin utveckling. Bilden i grundskolan har sedan 1992 fått mindre 

lektionstid och detta påverkar ämnets innehåll på flera sätt, bristen på tid, utrustning och 

kompetens hos lärare är tre faktorer som hindrar bilden att utvecklas vidare.  Lindh skriver om 

hur eleverna ofta kan mer om den nya tekniken i skolan än lärarna och att lärarna då får agera 

                                                 
 
7Ibid. 
8 NU-03  
9Ibid.   
10 Dahlgren 2008 
11 Marner 2005 
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mer som handledare. Om fler än hälften av klassen bemästrar något inom den moderna tekniken 

så kan undervisningen fungera genom att de hjälper varandra och även hjälper lärarna12. 

 Enligt de forskare som genomfört den nationella utvärderingen 2007 så kommer digital 

bildhantering att ses som en framtida viktig medborgerlig kompetens13, detta är med andra ord en 

viktig del av bildämnet att undervisa i. 

  Camilla Carlsson14 har skrivit en C-uppsats om det traditionella hantverket inom bildämnet 

och i den intervjuat lärare i bild. Hon kom där fram till att lärarna hon intervjuat lägger ned 

mycket tid på det traditionella hantverksmässiga metoderna i bild. En lärare i hennes 

undersökning använde hela 80 procent av lektionstiden till de traditionella hantverksmässiga 

metoderna medan den digitala tekniken kom in i andra arbetsuppgifter15. 

Sten Pettersson och Gunnar Åsén16 gjorde en doktorsavhandling i slutet av 1080-talet där de 

lät över 300 lärare som undervisade i bild eller teckning svara på enkätfrågor om 

bildundervisningen. Lärarna delades in i grupper efter den nivå de undervisade i, låg-, mellan- 

och högstadiet och deras enkätsvar gav en bild av hur bildundervisningen såg ut då. I denna 

undersökning framkom bland annat att teckningslärarna på högstadiet ansåg att bristen på 

material och lokaler för arbete med foto och film var ett problem17. Lärarna uppgav också att de 

saknade förvaringsutrymmen, mörkrum, filmkamera och annan fotoutrustning, hobbymaterial, 

projektorer och bandspelare18.  

 

 

2:2 Viktiga begrepp 

Jag använder begreppen moderna och traditionella metoder och tekniker i denna uppsats och 

låter lärarna som jag intervjuar tolka dem. Begreppen modernt och traditionellt finns att finna i 

nationalencyklopedin där det moderna beskrivs som något som sammanhänger med nutiden 

(med vag gräns bakåt; ofta i fråga om tiden från och med den industriella revolutionen och eller 

                                                 
 
12 Lindh, 1997  
13 Nu 03 s.38 
14 Carlsson 2008 
15 Ibid. s.23  
16 Pettersson, Åsén, 1089 
17 Ibid. S.157 
18 Ibid. 
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som något som överensstämmer med nyaste kunskap och teknik; som överensstämmer med 

nyaste smak (speciellt om nyare konstriktningar, ofta med bibetydelse av svårbegriplighet)19. 

Begreppet traditionell beskrivs som  något som äger rum eller förekommer i enlighet med 

traditionen och ”…i konstnärliga och vetenskapliga sammanhang ofta om äldre (och inte längre gångbara) 

metoder el. riktningar: den ~a konsten med dess krav på god verklighetsåtergivning…”. Begreppet 

traditionell beskrivs också som alltför konservativ och föråldrad och kan ha en klandrande 

innebörd20. 

    När jag skriver om de moderna metoder eller teknikerna menar jag framför allt digitala och 

datorbaserade metoder och tekniker såsom arbeten i bildbehandlingsprogram, 

redigeringsprogram och undervisning med projektor och smartboard.  Jag räknar även in 

fotografering och filmning som moderna metoder och tekniker. De traditionella metoderna och 

teknikerna använder jag för de bildskapande som användes innan den industriella revolutionen i 

Sverige, cirka 1850, såsom teckning, målning och skulptering av olika slag. 

När jag skriver om styrdokumenten menar jag de läroplaner och kursplaner från 1994 (som 

reviderades 2000) om inget annat anges. 

  

                                                 
19Nationalencyklopedien “modern”  http://www.ne.se/modern 
20Ibid. ”traditionell” 

 

http://www.ne.se/modern
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3.  Metod 

Jag har i denna undersökning valt att använda mig av kvalitativa intervjuer med tre lärare som 

undervisar i bild i årskurserna 6-9. Jag har besökt lärarna på skolorna och där utfört intervjuerna i 

avskildhet från andra lärare, elever eller annan personal. De intervjuade har arbetat olika länge 

som lärare och de arbetar på olika skolor i och utanför Uppsala. Jag har gett dem andra namn i 

denna uppsats för att de skall få vara anonyma, jag kallar dem Anna, Sofia och Birgitta. Bo 

Johansson och Per Olov Svedner förklarar att så kallad spegling är en bra metod att använda sig 

av vid intervjuer21. Jag försökte använda mig av denna spegling när jag intervjuade lärarna genom 

att återberätta det de sagt med mina ord och därigenom  se om jag uppfattat rätt. Detta fungerade 

bra under samtalen, men var också svårt då jag samtidigt försökte anteckna så mycket som 

möjligt. 

   Från början hade jag tänkt att kombinera den kvalitativa intervjun med observation i klassrum 

av hur eleverna arbetar med de moderna och de traditionella metoderna och teknikerna, men på 

grund av arbetets storlek och tid hade jag inte möjlighet att genomföra observationerna. 

 

3.1 Urval 

Jag använde mig av kvalitativ intervju med tre lärare som undervisar bild för årskurserna 6-9. De 

intervjuade lärarna kom jag i kontakt med från mina tidigare vfu-platser och genom bekanta, de 

är således utvalda av mig. Lärarna i denna intervju arbetar i Uppsala och ute på landsbygden 

utanför Uppsala. Alla tre lärare är kvinnor och de har mellan 2 och 13 års yrkeserfarenhet i ämnet 

och de har behörighet att undervisa i ämnet. Birgitta och Sofia har under sina studier till bildlärare 

haft en inriktning inom media och IKT medan Anna haft en mer traditionell utbildning i bild. 

När jag bestämde vilka jag skulle intervjua visst jag inte vilken typ av utbildning de hade, men jag 

hade som krav att de skulle ha behörighet att undervisa i ämnet. Deras utbildningar undersökte 

jag då vi träffades för intervjuerna.   

                                                 
21 Johansson, Svedner 2010 
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3:2 Datainsamlingsmetoder 

För att få så bra utfall av min undersökning som möjligt valde jag att innan intervjuerna 

sammanställa ett antal intervjufrågor som skulle ligga till grund för samtalen med lärarna (se 

bilaga för samtliga frågor).  Några av de frågor som jag ställde var: Vad tolkar du in som 

traditionellt bildarbete? Kan du ge några exempel på traditionellt bildarbete som du undervisar i? 

Vad tolkar du in som modernt bildarbete?och  kan du ge några exempel på modernt bildarbete 

som du undervisar i?  Dessa frågor samtalades det kring i intervjun och jag och den intervjuade 

läraren kom under flera tillfällen in på sidospår som inte direkt knöt an till ämnet. Jag har därför 

valt att se på dessa frågor mer som områden för diskussion, än för direkta frågor. 

    Under intervjuerna antecknade jag de svar jag fick men spelade också in själva intervjun med 

min mobiltelefon. Det inspelade materialet förde jag över till datorn och lyssnade igenom ett 

antal gånger för att se till att jag inte missat någon del i intervjun. Jag kompletterade mina 

anteckningar genom att transkribera vissa delar ur intervjuerna för att få en tydligare bild av hur 

läraren i fråga menat. Jag bad också lärarna att få återkomma med frågor via mail eller telefon om 

jag skulle ha missat något i intervjun.  

 

3:3 Procedur 

För att komma i kontakt med lärarna har jag mailat och frågat om de varit intresserade av att 

ställa upp i denna undersökning. I det första mailet beskrev jag kortfattat undersökningens syfte 

och de frågeställningar som jag arbetade med. Lärarna fick också veta att de skulle få vara 

anonyma och att de när som helst under arbetet kunde välja att hoppa av undersökningen. 

Samtliga av de lärare jag frågade ställde upp i undersökningen och genom mailkorrespondens 

bestämdes tid och plats (samtliga på skolorna där de arbetar) för intervjun. Jag fick dock ett 

avhopp med en av lärarna då hon ett par dagar efter att vi haft kontakt skickade ett mail om att 

hon blivit sjukskriven och därmed inte orkade vara med i undersökningen. Jag skickade då ut mail 

till en annan lärare som ställde upp snart efter.  

    När jag besökte de utvalda lärarna på deras arbetsplatser, det vill säga på skolorna och där 

intervjuat dem. Väl där har vi satt oss i ett avskilt rum, antingen lärarens arbetsrum eller vid ett 
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tillfälle ett tomt klassrum. Jag använde mig av intervjufrågorna22 som jag utformat men lät 

intervjun breddas genom att inte hålla mig kvar för mycket vid utgångsfrågorna. Den intervjuade 

läraren och jag samtalade mer om ämnet och jag försökte ”tömma” lärarna på så mycket som var 

möjligt inom ämnet. Jag antecknade under intervjuerna och använde mig av min mobiltelefon för 

att spela in under intervjuerna för att sedan kunna gå tillbaka och lyssna om jag missat att 

anteckna något. 

  

                                                 
22 Se bilaga 1 
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4. Resultat 

Jag har valt att dela upp resultaten efter mina frågeställningar och jag återberättar från 

intervjuerna här nedan. Varje stycke behandlar en frågeställning och jag har sammanfattat svaren 

från lärarna till varje del. Eftersom intervjuerna inte hade så tydlig struktur i form av frågor och 

svar utan mer som samtal, så har jag valt att inte återberätta dem i kronologisk ordning.  

 

4:1 Lärarna som intervjuats 

Sofia arbetar på en medelstor skola i Uppsala i årskurserna 7-9. Hon har studerat till bildlärare 

med en IKT och mediainriktning och hon har arbetat som bildlärare i två år. Hon är den enda 

utbildade bildläraren på skolan och hon uppger att hon trivs i sin roll som lärare.  

Anna har arbetat som bildlärare i 13 år på en skola utanför Uppsala. Hon undervisar elever i 

klasserna 5-9 i bild och hon är den enda bildläraren på skolan.  

Birgitta arbetar på en medelstor skola utanför Uppsala med klasserna 7-9. Hon har arbetat 

som bildlärare i 10 år och hon har en bildlärarutbildning med media som inriktning. Birgitta 

uppger även hon att hon trivs i sin roll som lärare på skolan.  

 

4:2 Lärares tolkningar  

Min första frågeställning löd: Hur tolkar lärare som undervisar i bild begreppen moderna och 

traditionella metoder och tekniker? Här presenteras de resultat som jag fick fram angående denna 

fråga.   

    Gemensamma tolkningar av moderna metoder och tekniker som alla tre lärarna hade var att 

arbeta med datorer och olika typer bildbehandlings- och redigeringsprogram, såsom Photoshop, 

Elements och Paint. Fotografering och videoinspelning tolkade alla tre lärarna också som 

moderna metoder och tekniker.  

    Anna gjorde inte så stor skillnad i moderna tekniker idag som när hon började för 13 år sedan 

”Vi fick datorer till skolan när jag började arbeta där och kameror fanns redan då” förklarar hon. 

En skillnad som hon beskrev var hur mycket tekniken utvecklats under åren, en dator som var 

modern då skulle ju inte anses vara modern idag även om datorn i sig fortfarande räknas som en 

modern teknik. Likaså berättade hon om hur videokamerorna utvecklats under åren hon arbetat 
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och hur mycket ”smidigare och bättre” de är idag jämfört med för 13 år sedan,  men de ”håller 

inte alls lika länge som de gjorde då, nu går de sönder lättare” berättade hon.  

   Birgitta tolkade även hon in datorn som en viktig del av de moderna metoderna och teknikerna 

i bildundervisningen och hon ansåg att eleverna skulle behöva arbeta mer med bildhantering vid 

datorn. Birgitta var först osäker på om fotograferingen skulle räknas som modern metod eller 

teknik eller inte då den funnits så pass länge. När hon började för 10 år sedan på skolan fanns 

mörkrum som eleverna fick arbeta i och framkalla bilder, men i och med att bildsalen flyttats till 

andra lokaler fick de sluta med undervisning i mörkrum. Birgitta såg detta som en naturlig del då 

de digitala kamerorna var mer moderna och enklare att arbeta med.  

Sofia tolkade liksom de andra lärarna dator, videofilm och fotografering som modena metoder 

och tekniker. Hon tolkade också arbete med tuschpennor, akrylfärg, graffiti och screentryck.  

Hon ansåg att det fanns mycket som kunde tolkas in som moderna metoder och tekniker ”allt 

som inte direkt anses som traditionellt måste ju kunna räknas som modernt” förklarade hon.  

Exempel på de traditionella metoderna och teknikerna enligt Sofia var arbete med oljefärg, 

keramik och lera, akvarell, pastellkritor, tecknande med blyerts och kol och arbete med gips.  

Birgitta valde att också tolka in oljefärg, teckning och lera men även  linoleumtryck och 

”arbete med händerna” som traditionella metoder och tekniker. Hon var osäker på om allt arbete 

med händerna dock var traditionellt ”limpistolen har ju inte funnits så länge och är i sig ganska 

modern, men i det stora hela skulle jag nog räkna det (arbetet med limpistolen) som traditionellt 

ändå, man bygger ju med den” berättade hon.  

Anna tolkade de traditionella teknikerna som de som de arbetade med innan Lpo 80, då ämnet 

hette teckning istället för bild. De exempel hon gav var teckning, måleri, och skulptur. Anna 

förklarade också att hon inte tänker så mycket på modernt och traditionellt som två skilda 

begrepp, utan att hon försöker blanda de traditionella och de moderna metoderna och teknikerna 

i de arbeten eleverna gör.  

 

4:3 Undervisningen 

Min andra frågeställning var:  

Vilka typer av modernt och traditionellt bildarbete undervisar lärare i?  Här nedan redogör jag för 

resultatet utifrån denna fråga.   

Som modernt bildarbete undervisade Birgitta eleverna i datorhantering, 

bildhanteringsprogrammet Elements, redigeringsprogrammet Moviemaker, fotografering och 

filmning. Det traditionella metoderna och teknikerna som hon undervisade i var teckning ”att 
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teckna av”, måleri, gips ”de (eleverna) får göra gipsfigurer med sig själva som förebilder utifrån 

foton som de tagit”.  

Sofia undervisade också sina elever i datorhantering och olika bildhanteringsprogram, 

Elements, Paint och lite Photoshop och fotografering. Hon hade ett lektionspass för sjuorna där 

hon gick igenom hur de letar bilder på internet via Google och sparar bilden på datorn och sedan 

hanterar den i Elements. I detta lektionspass undervisade hon också i hur bilder ofta retuscheras i 

media och hur man kan ”påverka bilden genom datorns hjälp”. De traditionella metoderna och 

teknikerna som hon undervisade i var teckning i blyerts och kol, lera, akvarellmålning och arbete 

med pastellkritor.  

Anna undervisade liksom de andra lärarna i moderna metoder och tekniker eleverna i 

datorhantering. Hon ville att eleverna skulle få undervisning i att ” se och använda bilder med 

datorn som hjälp” och  hon förklarade att arbetet framför ”datorn uppskattas mycket av eleverna 

och jag har därför valt att använda den mer och mer i min undervisning”. Eleverna fick även 

arbeta med att göra film och fotografering. De traditionella bildarbete som Anna undervisade i 

var framför allt teckning och måleri. De elever som önskade fick arbeta med lera under elevens 

val timmar men hon hade inte någon helklassundervisning i lera.  

 

4:4 Lärarnas planeringar och påverkan 

Min sista frågeställning var: 

 Vad påverkar lärarna i deras planeringar kring de moderna och traditionella metoderna och 

teknikerna? 

    Det visade sig vara många faktorer som påverkade lärarna i deras planeringar och denna fråga 

kom att ta störst plats på samtliga av intervjuerna.  

  Sofia berättade att det framför allt var elevernas önskemål, skolans utrustning och tiden som 

påverkade henne. ”Eftersom lektionerna oftast bara är en timme långa så är det svårt att hinna 

med större projekt. De (eleverna) måste ju plocka fram och städa efter sig och detta tar sin tid”. 

Hon önskade att det var dels längre lektionspass och mer avsatt tid till bildarbete i skolan. Hon 

berättar att de arbeten eleverna nu gör skulle bli bättre och eleverna ”skulle kunna lära sig mycket 

mer om de inte behövde stressa för att bli  klara”. Sofia förklarar att hon inför varje termin 

försöker få in så mycket som möjligt i undervisningen, men att hon efterhand ofta behöver stryka 

bort delar på grund av bristen på tid.  

   Angående skolans utrustning så påverkades hon av att det inte fanns tillräckligt med datorer 

som fungerade, flera var trasiga av olika anledningar och hon hade inte kunskapen att laga dem. 
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Även om de trasiga datorerna skulle fungera skulle det ändå inte vara tillräckligt till en hel klass 

för undervisning. Nu fick eleverna sitta i grupper om  tre till sex när de arbetade med datorerna.  

    En annan faktor som Sofia tog upp under intervjun var att hon inte gärna använde oljefärger 

eller liknande som lätt kunde förstöra elevernas kläder och lokalen ”det vore kul att låta eleverna 

få prova att måla med oljefärg, men det skulle inte fungera med de klasser jag har idag”. Hon 

berättar att det är för stora klasser och att hon oftast är ensam vuxen i salen under bildlektionerna 

och att det därför inte skulle gå att hålla ordning med oljefärger.   

    Birgitta ansåg även hon att planeringen i undervisningen påverkas av skolans utrustning och 

hon tycker att eleverna får för lite modernt bildarbete  ”det är praktiskt omöjligt att få det att gå 

ihop, vi saknar den utrustning vi behöver” förklarar hon och refererar till att det saknas både 

datorer och utrymme för att få plats med fler datorer. Hon berättar att hon ställt in en dator i 

hennes arbetsrum som ligger i anslutning till bildsalen och att eleverna får sitta och arbeta där då 

de saknas plats i bildsalen. Hon uppskattar att eleverna arbetar cirka 20 procent av bildtimmarna 

med moderna metoder och tekniker och resterande 80 procent med traditionella metoder och 

tekniker. ”Ett önsketänkande vore ju att det var 50, 50 (50 procent moderna metoder och 

tekniker och 50 procent traditionella metoder och tekniker) men som det ser ut idag skulle det 

inte fungera” förklarar hon. Hon berättar också att hon får anpassa sig till omständigheterna och 

ger exempel i kamerautrustningen på skolan. ”Kamerorna räcker och fungerar, men det finns inte 

kameror till en hel klass, de får fotografera i grupper eller i omgångar. När någon elev är och 

fotar kan de andra arbeta med annat”. Birgitta ger eleverna uppgifter att arbeta med under 

terminen och de samlar dessa i mappar. Eleverna kan alltid arbeta med uppgifterna i deras 

mappar och kan på så sätt oftast arbeta individuellt om de till exempel måste vänta på att en 

kamera skall bli ledig eller liknande.  

   Birgitta har uteslutit arbete med lera i planeringen då hon inte har tillgång till någon brännugn. 

Hon förklarar att om eleverna vill arbeta med lera får de möjlighet att göra detta inom vissa 

uppgifter där de får välja metod. Ett exempel på en sådan uppgift som hon ger är att eleverna får 

”utsmycka skolan”. Denna uppgift går ut på att eleverna får fotografera en del av skolan och 

sedan göra någon utsmyckning till, som en tavla, skulptur eller liknande och slutligen i datorn 

göra en bild av skolan med deras utsmyckning. ”När eleverna utsmyckar skolan använder vissa 

lera, men det är ju tråkigt att det inte går att spara och det är ofta som det går sönder” förklarar 

hon. Jag frågar om hon fick en brännugn skulle hon då använda mer lerarbete med eleverna? ”Ja, 

det skulle jag absolut göra. Nu har jag valt att låta eleverna arbeta med gips som tredimensionellt 

arbete, men hade jag möjlighet att bränna lera skulle de få arbeta med det också.”. Birgitta 

berättar vidare att hon skulle prioritera bort drejning i sin planering ”jag ser inte detta som en del 

av bildämnet, det är ett hantverk” förklarar hon och påpekar att bildlärare ställer sig olika till 
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drejande ”det finns de som arbetar för att det ska finnas kvar, men jag gör det inte”.  

    Birgitta försöker lyssna på elevernas önskemål när hon planerar för bildundervisningen men 

hon anser att eleverna ”är mer konsumenter än producenter” i bildarbetet och hon tillägger lite 

skämtsamt att om eleverna får välja helt så väljer de ”Youtube”. Hon förklarar att eleverna vill 

kunna mer än lära sig om bildarbete och att de i många fall saknar tålamod att arbeta med något 

en längre tid. I årskurs sju får eleverna oftare kortare arbetsuppgifter medan de i årskurs nio kan 

klara av längre projekt såsom filmskapande vilket får hela åtta lektioner.  

   Anna ansåg att de moderna metoderna och teknikerna fick större plats i hennes planering nu än 

tidigare och hon refererade då främst till användandet av datorer. Dels hade de bättre tillgång till 

datorer nu än tidigare och dels ansåg hon att datorerna fått en större plats i samhället och att det 

därför är viktigt att eleverna får den kunskapen. Hon berättade om hur viktigt hon tyckte det var 

att lärare tar ansvar för att själva hålla sig uppdaterade med den nya tekniken. ”Det händer att 

eleverna kan mer än mig om något i datorn, men jag kan ju andra saker. Så det blir som ett utbyte 

mellan oss och hitintills har det fungerat. Det gäller bara att inte sluta lära sig nya saker, man är ju 

aldrig fullärd som lärare, inte minst inom sånt här” förklarar hon.  

    Anna berättade också att hon gjorde terminsplaneringar där hon brukade ha några uppgifter 

till eleverna som hon visste fungerade och uppskattades av eleverna och som hon haft i flera år. 

Ofta brukade hon prova några nya uppgifter varje termin och utvärdera med eleverna hur de 

fungerat ”det är alltid svårt att veta hur en ny uppgift ska tas av klassen, ibland är det bra och 

ibland inte. Jag utvärderar tillsammans med eleverna ofta och de är vana med det”. Ett exempel 

på en sådan uppgift som hon berättar att hon ”testat” denna termin var att låta eleverna teckna av 

sitt hus i perspektiv. Hon hade haft en liknande uppgift tidigare, men då hade de fått teckna ett 

påhittat hus. Denna uppgift tyckte hon gått bra och fått positiv feedback från eleverna. Hon 

förklarar att hon räknar denna uppgift som en traditionell teknik, men att hon genom projektorn 

i taket på bildsalen undervisat hur eleverna skulle gå tillväga och därigenom använt sig av en 

modern metod. Anna återkommer till projektorn flera gånger under intervjun och berättar att 

hon använder den mer än vad hon först trodde hon skulle göra.  
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4:5 Sammanfattning av resultaten 

Här nedan sammanfattas resultaten utifrån frågeställningarna.   

 
Min första frågeställning var: Hur tolkar lärare som undervisar i bild begreppen moderna och 

traditionella metoder och tekniker? 

     

    Alla tre lärarna tolkade arbete med datorer och olika typer bildbehandlings- och 

redigeringsprogram och videoinspelning som moderna metoder och tekniker. Fotografering 

ansåg Sofia och Anna också tillhöra den kategorin, medan Birgitta ställde sig lite tveksam därtill. 

Sofia valde att tolka det moderna begreppet vidare genom att även räkna in akrylfärg, screentryck, 

graffiti och tuschpennor.  

     De traditionella metoderna och teknikerna som alla tre lärarna tolkade in i begreppet var att 

teckna, måla skulptur (lera). Birgitta tolkade även in linoleumtryck, oljefärg och ”arbete med 

händerna” som traditionella metoder och tekniker medan Sofia uppgav akvarell, pastellkritor, 

gips, oljefärg och tecknande med kol och blyerts.  

 

 

 
Vilka typer av modernt och traditionellt bildarbete undervisar lärare i? 

 

Alla tre lärarna undervisade i fotografering och datorhantering och Anna och Birgitta uppgav 

att de också undervisade i videofilmning som modernt bildarbete.  

Birgitta uppgav att hon som traditionellt bildarbete undervisade i att teckna av, måleri och 

gips. Sofia undervisade i teckning i blyerts och kol, lera, akvarellmåleri och arbete med 

pastellkritor. Anna uppgav teckning och måleri som traditionellt bildarbete som hon undervisade 

i.  

 

 

 
Vad påverkar lärarna i deras planeringar kring de moderna och traditionella metoderna och 

teknikerna? 

 

Elevernas önskemål och skolans utrustning var de två saker som alla tre lärarna beskrev som 

viktiga och som påverkade dem i deras planeringar. Sofia påverkades av bristen på tid för att 

hinna med allt hon planerat och hon uteslöt arbete med oljefärg och liknande på grund av 
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förstörelse av kläder och lokalen. Både Birgitta och Sofia påverkades av bristen på datorer till 

eleverna och Birgitta ansåg att det moderna bildarbetet fick mindre plats då hon saknade den 

utrustning hon behövde. Anna påverkades av den nya tekniken då hon valt att vid flera 

undervisningstillfällen använt sig av projektorn i taket.  
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5. Diskussion  

Mina frågeställningar till denna uppsats var: Hur tolkar lärare som undervisar i bild begreppen 

moderna och traditionella metoder och tekniker?, vilka typer av modernt och traditionellt 

bildarbete undervisar lärare i? och vad påverkar lärarna i deras planeringar kring de moderna och 

traditionella metoderna och teknikerna? Jag kommer i detta avsnitt diskutera resultaten jag fått 

utifrån den undersökning jag gjort.  

Jag intervjuade tre lärare i bild för att få fram mina resultat och jag anser att intervjuerna i stort 

gått bra, då jag fått både förväntade svar på mina frågor, men också oväntade. Eftersom det 

endast är tre lärare som har intervjuats kan jag dock  inte dra några slutsatser om att resultaten 

skulle vara giltiga för hur bildlärare tänker och arbetar generellt. Denna undersökning skulle 

behöva ett större omfång för att göra detta möjligt. De slutsatser jag drar är därför endast utifrån 

dessa tre lärares tankar och arbete inom bildundervisningen i skolan.  

 

5:1 Diskussion om lärarnas tolkningar 

Hur tolkar lärare som undervisar i bild begreppen moderna och traditionella metoder och 

tekniker? 

 

Utifrån de frågor jag ställt mig i denna uppsats och de svar jag fått genom de lärare jag 

intervjuat har jag uppmärksammat hur lärarna tolkar begreppen moderna och traditionella 

metoder och tekniker på olika sätt. Dessa begrepp visade sig vara flertydiga och lärarna hade lite 

olika vinklar på hur de tolkade dem. Anna valde att tolka de traditionella metoderna och 

teknikerna som de som användes innan Lpo -80 och Sofia valde att tolka det som inte var 

moderna metoder eller tekniker som traditionella. Birgitta tolkade de traditionella metoderna och 

teknikerna som ”arbete med händerna”, detta kan tyckas är ett ganska förenklat sätt att tolka 

begreppet. Man arbetar med händerna i nästan alla bildarbeten, förutom möjligtvis när man 

kommunicerar och ser på bilder. Sofia hade ett vidare tolkningssätt på moderna metoder och 

tekniker än Anna och Birgitta då hon bland annat även räknade in arbeten med akryl och 

tuschpennor. Alla tre lärarna talade om redskap för bildframställning när de tolkade dessa 

begrepp. Det förvånade mig att det la så stort fokus på just dessa redskap och inte mer på 

tekniker och sätt att undervisa. Akrylfärg, tuschspennor och datorer är just redskap. Jag kan tänka 
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mig att man som bildlärare lätt hamnar i ett sådan tankesätt dock då dessa redskap är in viktig del 

i undervisningen. Måleri och teckning är exempel på metoder och tekniker, men de är inte 

speciellt specifika. Det finns många olika tekniker för att måla och teckna. 

Under alla tre intervjuerna fick de moderna metoderna och teknikerna mest utrymme för 

tolkning. Anledningarna till detta kan givetvis vara många, kanske då det moderna förnyas och 

därmed ändras mer än det traditionella och kanske för att lärarna ansåg denna del mest 

svårtolkad. Under intervjuerna kan även jag som person påverkat lärarna då samtliga var äldre än  

jag och de kanske förväntade sig att jag därmed som ung student ville fokusera på det nya och 

moderna.  

 

5:2 Diskussion om undervisningen 

Vilka typer av modernt och traditionellt bildarbete undervisar lärare i? 

 

Denna frågeställning visade sig vara den svåraste att få ett omfattande svar på. Alla tre lärarna 

svarade att de undervisade i olika typer av arbete vid datorn som modernt bildarbete, men mer 

specifikt vad eleverna gör vid datorn kom inte riktigt fram i intervjuerna. En av orsakerna till 

detta tror jag kan vara omfånget på frågeställningen. Jag utgår från att lärarna undervisar i många 

olika typer av modernt och traditionellt bildarbete och att det kan vara svårt att räkna upp allt 

under en intervju. Kanske hade denna frågeställning bättre besvarats genom att jag tagit del av 

deras planeringar och de arbeten och uppgifter som de undervisade i eller om jag gjort en enkät 

där de fick skriva ned olika bildarbeten. Detta hade kanske gett lärarna mer tid till frågan och 

därmed hade jag fått ett mer omfattande svar.  

Ovan diskuterade jag hur lärarna tolkade begreppen moderna och traditionella metoder och 

tekniker och hur de fokuserade mycket på bildframställningen. Detta visade sig även i denna 

fråga. Lärarna undervisade mycket i bildframställning och elevernas produktioner av bilder. Detta 

framkom även i den nationella utvärderingen23 där framkom det att hela 60 procent av elevernas 

lektionstid användes till bildframställning. Jag tror att bildämnet ofta förknippas med just 

bildframställning och att det är svårt för lärarna inom ämnet att ta sig förbi den förväntan av 

undervisning som det har. Det kan också vara så att lärarna i sig anser att bildframställningen bör 

ta stor plats och då kursplanerna inte uttrycker något mer exakt i frågan så blir det ju upp till 

lärarna att själva avgöra detta.   

                                                 
23 Nu-03 
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5:3 Diskussion om lärarnas planeringar och påverkan 

Vad påverkar lärarna i deras planeringar kring de moderna och traditionella metoderna och 

teknikerna? 

 

Elevernas önskemål och skolans utrustning var två faktorer som påverkade lärarna i deras 

planeringar. Att eleverna skall vara med och påverka sin utbildning står i kursplanerna24 och jag 

anser det viktigt att eleverna får vara med att bestämma och komma med önskemål. Eftersom alla 

tre lärarna också förklarade detta så ser jag detta som ett väntat resultat. Det är dock viktigt att 

lärarna inte glömmer bort att undervisa eleverna även i sådant som är viktigt att kunna inom 

ämnet och att följa kursplanerna. Detta blir en naturlig avvägning som lärarna måste göra och jag 

tror de får då lita på sin profession till yrket. 

Lärarna svarade också att skolans utrustning påverkade dem i deras planeringar av 

undervisningen i moderna och traditionella metoder och tekniker. Camilla Carlsson kom i sin 

uppsats fram till liknande resultat som jag angående hur mycket tid som läggs ned på modernt 

och traditionella metoder. Birgitta förklarade att hon på grund av brist på utrustning inte lyckades 

undervisa mer än 20 procent i modernt bildarbete. Carlsson beskrev att en lärare använde 80 

procent av undervisningen till de traditionella hantverksmässiga metoderna. I Carlssons 

undersökning framkom inte orsaken till att läraren undervisade så pass mycket i traditionella 

hantverksmässiga metoder kanske skulle skolans utrustning kunna vara en av anledningarna.  

Pettersson och Åsén25 kom i sin undersökning fram till att lärarna till viss del saknade modern 

utrustning för undervisningen såsom filmkamera, bandspelare och mörkrum. Lärarna som jag 

intervjuat beskrev även de att de ofta saknade utrustning till modernt bildarbete, men de uppgav 

andra typer av utrustning som datorer. Eftersom Pettersson och Åséns undersökning gjordes på 

1980-talet så är det ju naturligt att det som ansågs modernt då, är föråldrat idag. Jag tror att 

bildämnet behöver ha en viss modern utrustning för att klara av att undervisa eleverna och att 

denna (till exempel kameror, datorer, projektorer) behöver vara uppdaterad för att få anses som 

modern. Detta är förstås kostsamt för ämnet och skolan och ett sätt att lösa det på tror jag skulle 

kunna vara att flera ämnen samsas om utrustningen. Bildsalarna behöver då inte ha en hel 

klassuppsättning datorer utan skolan skulle kunna ha en datorsal som flera ämneslärare använder. 

Detta påverkar naturligtvis planeringen mellan ämnen och lärare då de måste komma överens om 

tider för förbrukande av sal och utrustning.  

 

                                                 
24 Skolverket, Lpo-94 
25 Pettersson, Åsén 1989 
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6.  Att undersöka vidare 

Jag har under arbetet med denna uppsats uppmärksammat hur brett bildämnet är och hur mycket 

mer forskning som skulle kunna göras inom området. Pettersson och Åséns26 undersökning från 

1980-talet har hjälpt mig mycket i arbetet, men den känns gammal och jag tror att om den skulle 

göras om idag skulle den kanske se ut på ett annat  sätt.  

Det vore även  intressant att se hur lärare tolkar fler av begreppen som finns i kursplanen och 

hur de undervisar efter den. Jag har i denna undersökning arbetat efter kursplanen från 1994 och 

denna slutar gälla inom en snar framtid. Att utvärdera hur denna kursplan fungerat för 

bildundervisningen och hur/om bildämnet förändras i och med den nya kursplanen skulle också 

vara intressant att undersöka vidare om.  

  

                                                 
26 Pettersson Åsén 1989 
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7. Visuell gestaltning 

Jag har till denna uppsats gjort en visuell gestaltning som bygger på den undersökning jag gjort.  

Ett av de resultat som framkom i undersökningen var att arbete med datorer var en metod eller  

teknik som lärarna ansåg vara modern. Detta var även en del som lärarna ansåg vara en viktig del  

av bildarbetet. Jag har med hjälp av programmet Wix (www.wix.com) skapat en hemsida som ett  

exempel på hur elever kan presentera sina bildarbeten, såväl moderna som traditionella och  

samtidigt så möjlighet att arbeta med webbdesign och presentation av bilder. Det är gratis att  

skapa en webbsida i programmet wix och är därmed ett alternativ för bildundervisningen som  

ofta beskrivs som ett kostsamt ämne. 

      Att skapa en sida i programmet Wix (eller till exempel Wordpress som är ett liknande  

program) är i grunderna inte svårt utan utmaningen ligger i att skapa en fungerande design och  

utseende och därmed är det passande för bildundervisning. Att eleverna har egna sidor där de  

kontinuerligt lägger upp bildarbeten gör det även lättare för läraren att få en överblick över det  

eleven gjort under en längre tid. Webbsidan är tänkt som en modern utställningsplats där eleven 

får visa upp resultaten av de bildarbeten som han eller hon gjort. Det är naturligtvis även viktigt 

för läraren att se och bedöma processen i arbetet och detta kan göras på traditionellt sätt via 

bildmappar som eleverna har samt dokumentation av läraren eller på ett mer modernt sätt via 

någon liknande webbsida eller dylikt där processarbetet får mer fokus än resultatet.  

     För att göra det mer lätthanterligt för läraren och andra som går in på sidorna tror jag det kan  

vara bra att ha vissa ramar för vad webbsidan skall innehålla. Till exempel en menyrad med  

förutbestämda titlar såsom till exempel i den webbsida jag presenterar här nedan där fotografier,  

blyerts, tusch, film, målningar, lera, photoshop och övrigt.  

Jag presenterar både nyare bildarbeten och äldre och jag har utgått från mig själv då jag gjort  

denna webbsida och tanken är att eleverna skall utgå från sig själva.  

 

Adressen till sidan är: http://www.wix.com/anniesophiee/exempel1 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärarna 

 Vad tolkar du in som traditionellt bildarbete? 

 Kan du ge några exempel på traditionellt bildarbete som du undervisar i? 

 Vad tolkar du in som modernt bildarbete? 

 Kan du ge några exempel på modernt bildarbete som du undervisar i? 

 Skiljer sig det moderna bildarbetet i din undervisning idag jämfört med när du började 

som lärare i bild?  Hur? 

 Vad påverkar dig i din planering kring de moderna och traditionella metoderna och 

teknikerna? 

Till exempel i form av kompetens, utrustning, ditt och elevers intresse och önskemål 

 Hur stor plats i undervisningen ger du åt det moderna kontra det traditionella bildarbetet? 

 

 

 

 

 

 

 


