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Abstract
I have conducted a teaching experiment. Four students have worked in a darkroom with a 

task, then tried the same task at a computer  The result of this and the qualitative intervjues 

that followed shows that the students participating point of view is that when working in a 

“darkroom” that it is adding another dimension in the work with photographic pictures. They 

have to think about what they are going to do before they do it. The work in the darkroom 

becomes a haven from “helping” electronic devices. Thought before action is needed and the 

students are working more as a team. There hands become a tool to shape and affect the 

outcome of the picture when it is created in the light of the enlarger. The purpose of this was 

to see if the analogue technique in the darkroom can be a link to work with pictures in a 

computer. I have worked in darkrooms in several places during the past years and now I want 

to see if I can use that knowledge to bring something new to the courses in Photography at 

upper secondary school. I used these results to build questions to two teachers that I did 

qualitative intervjues with to know more about there view on working with analogue and 

digital photography in upper secondary school. The teachers have found the practical sides of 

digital photography, it’s fast and cheap. Digital technology has made it possible for students 

to take more pictures, but it’s difficult for the teachers to know what is deleted in the camera 

before they can see it. The new technology puts higher demand on the knowledge the teacher 

has about the camera. Different settings in the camera affect the result. The digital camera 

helps the students when showing the result direct, but this can make it harder to learn the 

settings in the camera since it does all the work. The darkroom is used to give the students a 

brief introduction to the history of photography. The teachers don’t see a future for darkroom 

work in upper secondary school. But I do. I discovered during my teaching experiment that 

the students have much to learn from the working in a darkroom. Not only knowledge that 

they can use with a computer, witch today is a much more useful tool when working with 

photography as a business, but also to give them peace of mind to reflect over what they are 

doing.     
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Sammanfattning
Jag har genomfört ett undervisningsförsök där fyra elever har provat att arbeta analogt med 

ett moment i mörkrummet för att sedan prova det digitalt vid datorn. Resultatet av 

undervisningsförsöket och de kvalitativa intervjuerna efteråt visar att de elever som deltog 

tycker att mörkrumsarbete tillför en annan dimension i arbetet med bilder. I mörkrummet 

måste de tänka mer på vad de gör innan de utför det. Mörkrummet blir en fristad från 

”hjälpande” elektronik. Här krävs tanke före handling och eleverna arbetar mer som en 

grupp. Deras händer blir ett verktyg att forma och påverka bilden när den skapas i ljuset från 

förstoringsapparaten. Syftet var att se om den analoga tekniken i mörkrummet kan vara en 

länk till arbetet med bilder i ett bildbehandlingsprogram i en dator. Jag har arbetat i mörkrum 

på flera olika arbetsplatser genom åren och vill idag se om jag kan använda mig av den 

kunskapen till att tillföra något nytt i gymnasieskolans kurser i Fotografisk bild. Jag använde 

intervjuresultatet för att formulera frågor till två lärare som jag gjorde kvalitativa intervjuer 

med för att få veta deras syn på analogt och digitalt arbete med fotografiska bilder i 

gymnasieskolan. Det visade sig att lärarna har tagit till sig den praktiska aspekten i 

digitalfotografi, det går fort och det är billigt. Den digitala tekniken har gjort det möjligt för 

elever att ta mer bilder men det är svårt för lärarna att veta vad som slängs direkt i kameran 

innan de sett bilderna. Den nya tekniken ställer högre krav på lärarens kunskaper om 

kameran. Olika inställningar i kameran påverkar resultatet i ännu större grad mot den analoga 

kameran. Digitalkameran hjälper eleverna med att visa resultatet direkt, men detta kan 

försvåra inlärningen av tekniken då kameran gör allt arbete. Mörkrummet används idag 

uteslutande för att ge eleverna en inblick i fotografins historia. Lärarna som jag gjorde 

kvalitativa intervjuer med ser ingen framtid för mörkrummet i gymnasieskolan. Men det gör 

jag. Jag upptäckte med mitt undervisningsförsök att eleverna har mycket att lära från 

mörkrumsarbetet. Inte bara teknik som de kan ta med sig till datorn som idag är ett mycket 

mer användbart verktyg i arbetslivet, men att få ett lugn som tvingar dem på ett positivt vis 

att varva ner och tänka efter.     

Nyckelord: Digital fotografi, gymnasieskolan, undervisningsförsök, mörkrum.
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1. Inledning

Vi lever i en tid vi har ofta en skärm framför oss som mobiltelefoner och GPS navigatorer. 

Jag är glad att ha dessa prylar i vardagen. Men ibland är det avkopplande att fotografera och 

inte se bilden direkt. Att vänta en stund innan jag ser resultatet. Några timmar innan filmen 

framkallas eller några dagar innan bilderna kommer med Posten i brevlådan.

 

Mörkrummet

Tittar man rent ekonomiskt på mörkrumsarbete så är det svårt att försvara med tanke på hur 

ekonomin ser ut i många skolor. Miljömässigt är det också förkastligt. Men det finns en 

poäng som har kommit fram under uppsatsens gång. Det går långsammare, man måste tänka 

efter. Jag såg hur eleverna arbetade vid datorn och det går snabbt. Det känns som de vill bli 

klara fort men vet inte varför. Elliot Eisner skriver om Slowing down perception, ”Another 

lesson that arts can teach education is the importance of taking one’s time to relish the 

experience that one seeks” (Eisner 2002, s. 207). Vi har under många år gjort det till en 

poäng att skapa maskiner som gör allt arbete åt oss. Men fotografi är definitivt ett område där 

jag anser att vi ska skapa i stället för att lämna över den delen till en apparat. Jag tänker att 

det är det svåra i en uppgift som ger det dess utmaning och driv. 

The mere presence of the arts is insufficient for them to be attended to in the way 

in which I am suggesting. We have a tendency in our culture to treat things 

rapidly. The average museum visitor spends only a few seconds looking at a 

painting. Most of the time paintings are seen on the run-or at least on the walk. In 

fact our culture puts a premium on movement and on quickness. (Eisner 2002, s. 

207)      

Finns det då en anledning att ha kvar mörkrummet i skolan? Jag tycker det. Eleverna tvingas 

på ett positivt vis att göra moment långsammare. De kan sedan ta de kunskaperna och 

förhoppningsvis takten till den moderna aktuella tekniken. I datorn finns de instrument som 

de använt i mörkrummet i digitalform. Men det är inte bara för att introducera dem till den 

moderna tekniken som mörkrummet har ett existensberättigande i skolan. Här får de lära sig 

att arbeta fysiskt med sina händer och i grupp. Handen fungerar inte bara som en förlängning 

av kameran inom fotografin utan kan formas till ett verktyg som är ett fantastiskt hjälpmedel i 
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skapandet av bilder. Förstoringsapparaten har ett objektiv precis som kameran och här ser 

eleverna bilden och hur den blir mörkare och ljusare beroende på vilken bländare de ställt in.

Det finns många delar som mörkrummet tillför för att få en bra grund inom att förstå 

fotografi oavsett om den är digital eller analog. Jag hoppas att mörkrummet får leva kvar på 

skolor runt om i landet. Jag tror det kommer att vara ett andrum och en ”närmast magisk 

plats” för många elever även i framtiden. 

Jag hoppas att eleverna tar kunskapen från mörkrummet till datorn och tänker innan de gör ett 

moment. För trots att du kan ångra det gjort i ett bildbehandlingsprogram så finns det en 

poäng med att tänka först och agera sedan. Den analoga kameran fungerar både som ett 

pedagogiskt verktyg att med tydlighet visa hur en kamera fungerar men även att arbeta med i 

skolan för att visa på vikten av att tänka innan man tar en bild. Digitalkameran är så lätt att 

jobba med så elever glömmer att titta vilka inställningar som är gjorda. Trots att den står i 

”Auto läge” så finns det mer att gör för att få den kvaliteten på bilderna man vill ha. Den 

digitala kameran både hjälper och stjälper. Det är viktigt att läraren visar tydlig hur kameran 

fungerar och förklarar vikten av dessa kunskaper för eleven. 

Jag har uppmärksammat både under egna lektioner och under min verksamhetsförlagda 

utbildning, VFU under lärarutbildningen att elever har svårt att ta till sig den nya tekniken 

som en digitalkamera innebär. Många stöter för första gången på en digitalsystemkamera i 

skolmiljö. Jag har genom intervjuer med lärare som arbetar regelbundet med digitalkameror i 

undervisningen undersökt hur de använder kameran i undervisningen. Många skolor har kvar 

mörkrum för att eleverna ska kunna få prova på den ”gamla” tekniken. I kursplanen för 

Fotografisk bild A kursen står det att, ”Den ska ge praktiska färdigheter i olika typer av 

fotografiskt arbete och utveckla förmåga till kreativt bildskapande.[…]Eleven skall ha 

grundläggande färdigheter i fotografering och bildframställning”( FBL 1201 Skolverket, 

2000:47). Dessa punkter tror jag är anledning nog för många gymnasier att behålla 

mörkrummet. Men kan arbetet i ett mörkrum vara en länk till arbetet med bilder i en dator? 

Det vill jag undersöka med mitt undervisningsförsök.  

Kameran
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Digitalkameran kan vara ett mycket bra pedagogiskt verktyg om den används rätt, men den 

kan också göra det onödigt svårt för en elev att lära sig att fotografera och en lärare att följa 

en planerad undervisning. Eisner skriver (2002, s. 207-208). 

Another lesson that the arts can teach education is the importance of taking one’s 

time to relish the experience that one seeks. Experience is not so much something 

that you take; it is more like something you make. Experience, the medium of 

education, is a made process, and it is made by the ways in which people attend to 

aspects of the world they care about. If there is any lesson that arts teach, it is the 

importance of paying close attention to what is at hand, of slowing down 

perception so that efficiency is put on a back burner and the quest for experience is 

made dominant.  

Samma problematik som Eisner beskriver ovan känner jag inför digitalkameran i 

undervisningen. Digitalkameran hjälper oss att snabbt se bilderna vi tar. Men vi måste också 

ta oss tid att titta på bilderna. Vi har närmast obegränsade möjligheter att ta bilder på ett kort 

och det kostar lite att ha flera. Problemet som jag ser det ligger i enkelheten med 

digitalkameran. Elever som är nybörjare inom fotografi tar sig inte tid att lära sig tekniken för 

det finns där utan att behöva lyssna på läraren. De kan ta hundra bilder och hoppas att någon 

blir bra, annars är det ju bara att ”Photoshopa dem”. Men det gäller att ha tid och inte minst 

ork att sitta och gå igenom hundra bilder som de tagit under lektionen. Bilderna ska laddas in 

i datorn. Det händer att de inte hamnar i datorn utan raderas av en annan elev som lånar 

kameran. Den digitala kameran kan försvåra arbetet i skolan om man inte lägger upp det på 

rätt sätt. Som lärare idag har vi ett ansvar att lära ut till eleverna att ta sig tid både till sina 

egna arbeten och andras. I betraktarens öga finns det rum för att tolka och se skönhet i konst 

och vardagliga ting. Men vi måste våga sakta ner för att verkligen kunna ta till oss det som 

finns att se och för att själva kunna skapa.   

      

Syfte och avgränsningar

Jag vill med denna uppsats få veta mer om hur den digitala tekniken i fotografin påverkar 

lärare och elever i undervisningen och om det analoga mörkrummet kan vara en länk till 

arbetet med digitalbildbehandling. Jag kommer att göra ett undervisningsförsök med elever 

på gymnasiet för att se om de kan ta med sig kunskapen från mörkrummet till datorn. Jag 
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kommer att intervjua två lärare för att få veta hur de arbetar med digitalkameran i 

undervisningen på gymnasieskolan och hur de använder mörkrummet i undervisningen.  

Frågeställningar

• Hur har den digitala kameran påverkat undervisningen i Fotografisk bild i 

gymnasieskolan?

• Vad tillför mörkrumsarbete till undervisningen på Fotografisk bild i gymnasieskolan?

Disposition

I det första kapitlet berättar jag om bakgrunden till mitt examensarbete, varför jag valt ämnet 

som den behandlar. Syfte och avgränsningar och frågeställningar. I det andra kapitlet går jag 

igenom den litteratur som jag använder mig av. I tredje kapitlet visar jag de metoder jag 

använt mig av, undervisningsförsök och intervjuer. I fjärde kapitlet redovisar jag mitt resultat 

av undervisningsförsöket och intervjuerna. I femte kapitlet diskuterar jag resultatet och 

analyserar vad som har kommit fram under intervjuerna och lektionsförsöket.     
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2. Litteraturgenomgång         

Utifrån min frågeställning har jag tittat på litteratur och forskning som jag kan ta stöd i.    

Berit Rognhauh skriver i sin bok, Kunskap och lärande i IT –samhället om tyst kunskap 

(1996, s.47-48): 
Genom ”tacit knowing” har vi fått ett redskap för att fungera. Polanyi använder en 

analogi för att beskriva vad tyst kunskap är: 

Den blinde använder sin käpp för att orientera sig om fysiska hinder i sin omgivning. 

Genom att registrera käppens rörelser gör sig den blinde en bild av verkligheten. Käppen 

är ett instrument, ett redskap. En människa som använder ett redskap identifierar sig med 

det. En blind är inte intresserad av käppen i första hand, utan av de informationer han kan 

få genom att använda den.

På samma sätt kan elever använda sig av redskapen i mörkrummet. Det går inte att säga 

exakt vad man gör när bilden skapas, men händer och verktyg används för att resultatet ska 

bli bra. Det viktiga i detta är vad de sedan gör med den tysta kunskapen. Jag tror att de kan ta 

med sig den till datorn som är det verktyg som används mest. Tydligt är att det ska gå fort i 

skolan idag. Men det finns undantag då eleverna kan varva ner och förkovra sig i bildernas 

värld. Jag tycker mörkrummet är en bra övergång till det digitala. Här finns det mycket 

historia och det är mer fysiskt än att arbeta med digitala kameror, datorer och skrivare. Så här 

skriver Thomas Hylland Eriksen i sin bok Ögonblickets tyranni (2001, s.7):  

Det finns för närvarande en rad tecken på att vi håller på att skapa ett samhälle där 

det blir närmast omöjligt att tänka en tanke som är längre än fem centimeter. De 

små uppstyckade fragmenten fyller mellanrummen, kilar sig in i helheterna och 

splittrar upp dem, förtränger allt som är lite gammalt, lite omfattande och lite 

tungrott.      

I och med att vi ser bilden direkt så behöver vi inte ägna samma tid till att fundera på hur 

bilden blir till i en mix av ljus och pixlar. Men detta är inte ett hinder som inte går att komma 

förbi. Som lärare måste man vara tydlig och förklara vikten av att ge sina bilder tid till 

betraktning. 
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Övergången från analogt till digitalt fotografi

Anna Dahlgren skriver i sin doktorsavhandling, Fotografiska drömmar och digitala  

illusioner, om övergången från analogt till digitalt inom fotografin. Hon kommer fram till att 

det inte var seendet som förändrades, men synen på eller inställningen till den fotografiska 

bilden:

De bearbetade fotografierna utmanade och polemiserade mot normen, men de traditionella 

föreställningarna om vad en fotografisk bild är, var samtidigt en förutsättning för att dessa 

brott skulle uppfattas och uppskattas ( Dahlgren 2005, s. 198).    

Den digitala bilden är idag för många den enda bilden som finns inom fotografi. Tekniken 

har dock fört med sig att elever kan kasta bilder innan läraren har sett dem. När de finns på 

ett negativ så kan läraren alltid titta på kontaktkartan som görs i mörkrummet. Vad är vikten 

med detta? Att titta på alla bilder som är tagna under en timme visar vägen fram till en bra 

bild. Robert Frank som är en hyllad amerikans dokumentärfotograf berättade på en 

”Workshop” 1991 hur han använde kontaktkartan som en karta över de platser han besökt 

under dagen. Han kom tillbaka till stunderna på morgonen och såg i bilderna hur ljuset 

ändrade sig under dagen. Luppen gled över kontaktkartan och; ”Där! Där kom den riktigt bra 

bild.” Detta har återberättats för mig under en ”Workshop” 1997 med Anders Petersen som 

själv är en hyllad dokumentärfotograf. Idag får vi inte samma upplevelser, trots att jag 

berättar för elever att de kan använda datorn på samma sätt som de arbetar med 

kontaktkartan. Ofta har de sett bilderna i kameran redan, på gott och ont. De kan ta hjälp av 

bilden i displayen för att avgöra om bilden blev bra. Histogrammet hjälper dem att se om 

exponeringen ligger inom det område som kameran klarar att återge. Men det krävs att eleven 

har dessa kunskaper och tar sig tid att använda dem. Digitala bilder måste ha samma status 

som en analog - den är unik, om inte så kan vi lärare få det svårt att bedöma en elevs arbete. 

Jag kommer i mina intervjuer med lärare att fråga dem om hur de lär ut kamerans funktioner 

till sina elever.  

I början av 2000talet så scannade de stora morgon och kvällstidningarna, Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Göteborgs Posten, sina negativ i stället för 

kopior om inte en digitalkamera användes. Vid samma tid så hade de flesta av tidningarna 

slutat använda sina mörkrum. Men det finns en tidning som går tillbaka till att använda 

mörkrummet. 
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Expressen hade vid intervjutillfället år 2000 nyligen återinrättat ett mörkrum för att 

fotograferna skulle kunna gå in och göra bilder på traditionellt vis. Bildchefen Per 

Kagrell menade att fotograferna fick ett annat bildseende i mörkrummet än ute i 

dagsljus på datorskärmen som det kunde finnas behov av ibland. Mörkrummet kunde 

fungera som ”ett andrum” (Dahlgren 2005 s. 58).   

Precis som beskrivet ovan tror jag att mörkrummet blir ett ”andrum” för många, även 

gymnasieelever. När de arbetar vid sin förstoringsapparat som kräver att de tar beslut, skruvar 

på rattar och ställer in bilden så att de blir nöjda innan de exponerar pappret. Här tvingas de 

sakta ner och tänka efter. Snabbheten och det direkta som finns i arbetet vid en dator finns 

inte här. En stor poäng att arbeta digitalt är tiden som sparas och det i förlängningen spar 

pengar. I skolan ska lärandet sättas först och då kan det vara en fördel att det tar tid, att inte få 

svaret lysande på en skärm utan att eleven ser det först efter en stund då hon gått igenom de 

steg som krävs för att få fram bilden och först då kunna göra bedömningen om resultatet är 

tillfredsställande. Idag känns det som mörkrummet finns kvar mest för att elever ska få en 

inblick i hur det var att kopiera ”förr”. Kanske det är anledning nog att ha kvar det i skolan, 

men det kan för en del fylla ett större syfte.

Mörkrummet är fotoateljéns hjärta. Där tolkas och omformas de bilder som kamera 

apparaturen har registrerat. Medan kameran är en teknik för kvarhållande av intryck 

eller en tanke är det i mörkrummet som seendet växer fram (Johannesson 2000 s. 7). 

I mörkrummet märker eleverna att de kan skapa bilder på ett nytt sätt. Många elever har bara 

haft kontakt med digitalfotografi. De har sett bilderna direkt i kameran så spänningen och 

överraskningsmomentet med att framkalla en film och göra en kontaktkarta finns inte. I 

mörkrummet ser de nu hur bilden växer fram i framkallningsbadet. Först när bilden är fixerad 

kan de titta på den i ljuset utanför mörkrummet. Här får de nu ta ställning till om den är bra 

eller behöver arbetas med mer. Lena Johannesson skriver i sin bok, Mörkrum & transparens, 

”Mörkrummet står för den magiska delen av fototekniken, en nästan mytisk praktik som har 

inslag av alkemistens hemliga kunnande” (Johannesson 2000, s.7). I det visuella tänkandet 

får händerna ett friare spelrum. I mörkrummet handlar det om att fysiskt påverka bilden. Jag 

vill se om eleverna kan ta med sig denna kunskap och känsla till datorn när de arbetar med 

digitalbildbehandling. 
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Jag har inspirerats av Bernt Gustavssons tankar och idéer i hans bok: Vad är kunskap?  Han 

skriver, ”Om vi redan vet en sak är det inte stor mening med att undersöka saken vidare, vi 

vet ju redan” (Gustafsson 2002 s. 45). Den här åsikten kan jag känna att många elever har. De 

vet om hur det ska göras i teorin men de har inte provat att göra det praktiskt, varför? Det är 

bristen på tid som kommer fram igen. Problemet blir tydligt när eleverna ska arbeta 

självständigt. Nu saknas kunskapen som har lärts ut men som de inte tog sig tid att lyssna till. 

Elliot W. Eisner skriver i sin bok The arts and the creation of mind (2002, s. 5) om vikten av 

att sakta ner och verkligen titta på konst: 

As for sensibility, the arts invite us to attend to the qualities of sound, sight, taste, 

and touch so that we experience them; what we are after in the arts is the ability to 

perceive things, not merely to recognize them. 

En lärare berättade för mig att han tagit med elever från skolan som hade inriktning mot bild i 

sina studier under gymnasietiden. Han märkte hur de bara gav bilderna några sekunder innan 

de gick vidare. Han sa att han hade förväntats sig ett större intresse från eleverna. Kanske är 

detta något som kommer med mognad tänker jag. Men det känns också som att vi idag har 

växlande bilder framför oss hela tiden och det gör att rör bilderna inte på sig så gör vi det. Jag 

kommer in djupare på Eisner längre fram i uppsatsen då jag gör mitt undervisningsförsök.

Gunilla Jarlbro skriver i sin bok (2000, s. 142) Vilken metod är bäst? Ingen eller Alla? 

Svenskar ägnar en stor del av sin vakna tid åt olika medier, i genomsnitt ungefär 6 

timmar per dag. (Mediebarometern, 1998). […] I dag utgörs dessutom en stor del 

av medieinnehållet av reklam, som är särskilt utformad för att uppmärksammas 

och så småningom kunna leda till ändrade attityder eller beteenden.  

Reklam i tv har en stor del i att vi är vana idag med avbrott. Vi kan springa på toaletten eller 

sätta oss vid datorn under en film eller serie på tv. Det här beteendet tar ungdomar med sig 

till skolan. De orkar inte lyssna på en genomgång av läraren. Vid datorn ska det gå snabbt för 

att sedan gå till nästa moment. Här kan det analoga mörkrummet vara ett viktigt pedagogiskt 

instrument. Elever tvingas till att tänka och arbeta längre med olika moment. På längre sikt så 

kan det medföra att de tar med sig denna upplevelse till datorn och även där ger bilderna den 

tid de förtjänar. 
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Vad säger styrdokumenten?

Kursplan för FBL1201 - Fotografisk bild A

Mål för kursen 

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i och erfarenheter av hur man kommunicerar med fotografiska bilder 

och om den fotografiska processen. Den ska ge praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt arbete och 

utveckla förmåga till kreativt bildskapande. Kursen ska också ge kunskap om de miljö och säkerhetsmässiga 

aspekterna på fotografiskt arbete.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

ha grundläggande färdigheter i fotografering och bildframställning,

ha erfarenhet av enklare ljussättning,

känna till fotografins utveckling från Camera Obscura till dagens digitala fotografi samt ha erfarenhet av att 

analysera den fotografiska bildens språk och uttrycksmöjligheter,

ha kunskap om den tekniska utrustningens funktioner, möjligheter och begränsningar,

ha kännedom om olika typer av fotografiskt material, dess egenskaper och användningsområden,

ha kunskap om bildupplösning, dokumentstorlek vid databehandling, hur och varför man lagrar data i olika 

format samt känna till hur bilder anpassas för publicering i olika medier,

känna till hur man scannar in och bearbetar bilder i bildbehandlingsprogram,

förstå hur samverkan mellan bild, text och form kan förstärka budskap och upplevelser och kunna använda 

kunskapen i praktiskt arbete,

kunna arbeta på ett resurssnålt och ur skydds- och miljösynpunkt säkert sätt, samt

ha kunskap om upphovsrättsbestämmelser och lagar som har samband med fotografering och publicering av 

bilder samt om etiska regler. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3456/titleId/FBL1201%20-%20Fotografisk

%20bild%20A

Som lärare ska jag enligt kursplanen lära ut om fotografins utveckling. Här är det lätt att 

stanna och bara visa hur det är att arbeta i ett mörkrum. I stället menar jag att här kan man 
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använda mörkrummet som ett pedagogiskt verktyg, göra det till en länk till arbetet med 

bilder i datorn.  

Slutsatser från litteraturen 

Den analoga bilden lever kvar, inte minst i skolan. Jag tycker att det finns möjligheter att 

använda sig av båda tekniker för att lättare nå elever och ge dem kunskaper inom fotografi. 
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3. Metod

Jag har utgått från ett undervisningsförsök med en grupp elever på gymnasiet som jag ska 

undervisa under min verksamhetsförlagda undervisning (VFU) under höstterminen 2009. 

Detta är inte nog för att säga något generellt om hur elever runt om i landet ser på arbetet med 

digitala och analoga fotografier vid dator och i mörkrum. Jag kommer att följa eleverna i 

egenskap av lärare under min VFU och får en inblick i hur de har arbetar med uppgifterna. 

Genom iakttagelser och anteckningar kommer jag att dokumentera deras arbete. Eleverna 

som kommer delta i undervisningsförsöket har foto som tillval. Kanske skulle jag få se ett 

annat resultat om jag utfört undervisningsförsöket med elever som har fotografi som 

inriktning på sin gymnasieutbildning.

 

Jag anser att ett undervisningsförsök är det bästa sättet att få fram hur ett nytt arbetssätt i 

skolan kan påverka elevers sätt att lära sig nya moment. Jag är övertygad om att mängden 

elever som deltar i undervisningsförsöket påverkar resultatet. Jag vet inte ännu hur många 

elever som kommer att delta i mitt undervisningsförsök. Jag som lärare kommer att vara 

närvarnade under undervisningsförsöket. Hur jag lär ut och engagerar eleverna kommer att 

påverka deras intresse för att arbeta med bilderna i mörkrummet och vid datorn. När jag 

intervjuar eleverna kommer mitt sätt att tolka vad de säger påverka hur jag uppfattar 

resultatet av undervisningsförsöket.      

Planeringen av undervisningsförsöket har gjorts som en del av den ordinarie undervisningen. 

Jag har valt att placera beskrivningen av undervisningsförsöket här under metodavsnittet. 

Denna beskrivning innehåller hur jag gått tillväga, resultat av mina deltagande observationer 

och även en del reflektioner i anslutning till undervisningsförsöket. Jag anser att detta sätt att 

redovisa gör det enklare för läsaren att följa proceduren. Jag kommer att göra kvalitativa 

intervjuer i slutet på undervisningsförsöket för att få veta elevernas uppfattning om de olika 

sätten att arbeta som vi provat på i undervisningsförsöket. Jag kommer att göra kvalitativa 

intervjuer med två lärare som undervisar i bild och fotografi på gymnasiet. De kommer att få 

frågor om hur de använder digitalkameran i sin undervisning och hur den har påverkat deras 

sätt att lära ut. Jag kommer också att ställa frågor om mörkrumsarbete kan tillföra något till 

undervisningen i fotografi som inte ett bildbehandlingsprogram i datorn kan göra. De 

kvalitativa intervjuerna med både lärare och elever kommer att antecknas på papper. Jag 
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skulle behöva intervjua många fler lärare som arbetar med mörkrummet i sin undervisning 

för att kunna generalisera om hur lärare använder sig av mörkrummet i sin undervisning men 

tiden räcker inte till. 

Urval

Jag har gjort kvalitativa intervjuer med två lärare på den gymnasieskola där jag har haft min 

VFU under hösten 2009. Lärarna är båda i övre medelåldern. Lärare 1 (L1) har arbetat som 

lärare sedan 80-talet och Lärare 2 (L2) sedan 70-talet. L1 har foto och media som sina ämnen 

och L2 har bild och form. L1 använder kameran i sin undervisning för att eleverna ska få en 

djupare förståelse om hur den fungerar. Hans elever går på en yrkesförberedande 

gymnasieutbildning och de eleverna kan komma att använda kameran i sitt yrke. L2 använder 

kameran mer som ett verktyg där eleverna tar bilder för att använda konstnärligt, både separat 

men även som en del i en annan bild. Jag träffade L1 i min egen fotoateljé för den kvalitativa 

intervjun och L2 på skolan där han arbetar och jag hade min VFU. De fyra gymnasieelever 

som deltog i undervisningsförsöket har jag gjort kvalitativa intervjuer med. Jag har träffat alla 

personligen under intervjutillfällena. Eleverna som har intervjuats är fyra flickor. De har 

Fotografisk bild A som tillval. Gymnasieeleverna har jag valt genom att de är mina elever 

under en period av min VFU. Gymnasieskolan ligger i mellersta delen av Sverige. Där går 

ca:1100 elever. Skolan erbjuder inriktning mot: samhällsvetenskap, media och estetiska 

ämnen som bild och formgivning, musik, dans och teater. 

Undervisningsförsök 

Under fem veckor har gymnasieeleverna lärt sig grunderna i det analoga mörkrummet. Under 

den sista lektionen har 4 elever i klassen provat ett nytt moment i arbetet för att sedan prova 

samma arbetssätt på en dator. Anledningen att jag har använt mig av ett undervisningsförsök 

är att med denna metod har jag möjlighet att se hur dessa gymnasieelever påverkas av att 

arbeta med två olika tekniker som finns med i kursen Fotografisk bild A, en inom det analoga 

och den andra inom det digitala. 

Undervisningsförsök har likheter med Aktionsforskning.
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Undervisningsförsöket är närbesläktat med begreppet aktionsforskning, vilket 

innebär att forskaren vill förändra någonting och deltar i förändringsprocessen, 

men även att de ”utforskade” deltar (Johansson, Svedner 2006, s. 74).

Jag som lärare har använt mig av min roll där planeringen av undervisning ingår. Genom 

denna roll har jag kunnat lägga upp undervisningen så att eleverna får prova en undervisnings 

form där jag kan dra slutsatser om analogt mörkrums arbete kan vara en väg fram till arbetet 

med digitalt arbete med bilder i en dator. Jag har observerat hur eleverna arbetar i 

mörkrummet och om de tar med sig sina kunskaper därifrån till datorn. Eleverna har inte fått 

någon ingående information om undervisningsförsöket, utan detta har varit en del av den 

ordinarie undervisningen. Eleverna deltar i förändringsprocessen genom att få nya kunskaper 

och jag som utför undervisningsförsöket har observerat hur de använder sig av dessa.        

Christer Stensmo skriver om aktionsforskningens fyra faser, planera, agera, observera och 

reflektera, i sin bok Vetenskapsteori och metod för lärare (2006, s.54-56). Utifrån de fyra 

faserna har jag planerat mitt undervisningsförsök.   

Planera, ”Vad vill jag ändra på? Svaren på dessa bör brytas ned till en avgränsad och konkret 

frågeställning som man kan svara på i ett inte allt för omfattande aktionsforskningsprojekt”. 

(Stensmo 2006, s.54) 

Jag har sett det som ett problem att allt ska gå snabbt i skolan men det är tid som behövs.  

Idag pågår en debatt om lärares tid och hur mycket tid varje elev får. Men det ligger också ett 

problem i hur mycket eleverna orkar lyssna. Jag kommer fråga de två lärare jag ska intervjua 

om hur teknikskiftet har påverkat arbetet med fotografi i skolan.  

Andreas Gradin skriver i sin C uppsats om läromedels användning i Fotografisk bild A. Han 

skriver i sitt Diskussions avsnitt om hur eleverna uppfattar undervisningen (2007, s. 24):

Ett  flertal  av de elever  jag diskuterade med menade att  det  var svårt  att 

förstå allt på en gång. Känslan av dumhet som kunde infinna sig om man 

frågar för mycket om enkla saker som man borde lärt sig tidigare, gjorde att 

många elever helt enkelt avstod från att ställa dessa frågor.        
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Detta är ett jättestort problem. Elever kan bli skrämda av att ställa frågor för de känner att de 

redan ska kunna svaret och kan de inte det så får de ett lägre betyg. En digitalkamera är 

hjälpsam med sina menyer och information som finns när en bild är tagen. Jag kommer fråga 

lärarna jag ska intervjua om den digitala kameran tillför något till undervisningen. 

I själva undervisningsförsöket kommer jag att lära ut grunderna i mörkrumsarbete. Jag 

kommer att visa eleverna hur deras händer kan bli ett verktyg för att göra bilden bättre. Sedan 

kommer eleverna få arbeta på samma vis med de verktyg som finns i ett 

bildbehandlingsprogram i en dator. Jag vill se om mörkrummet kan vara en länk till arbetet 

med digitalbildbehandling.   

Agera, ”Den handlingsplan som utformats under planeringsfasen omsätts i praktiken […] Att 

förändra arbetssätt och handlingsstrategier kan också vara en smärtsam process; man överger 

något gammalt tryggt och beprövat för något nytt, osäkert och oprövat” (Stensmo 2006, s. 

55). 

Under fyra lektionstillfällen får eleverna lära sig att arbeta i mörkrummet (se bilaga 1). 

Femte lektionen arbetar eleverna vid datorn. Nu får de prova att använda sig av likadana 

instrument som i det analoga mörkrummet i bildbehandlingsprogrammet. Här vill jag se om 

de kan få med sig kunskaperna från mörkrummet till datorn. Det här är den del som skiljer 

sig från den ordinarie undervisningen. Skulle jag inte genomföra Undervisningsförsöket så 

skulle denna sista lektion vara en förlängning av den fjärde: arbeta med bilder i labbet så att 

eleverna lär sig mörkrumsteknik. Undervisningsförsöket gjordes med för mig en ny grupp på 

8 personer under min VFU. Detta innebar att jag hade en kort tid och lära känna eleverna och 

kursen var under en begränsad tid, efter fem lektioner så gick eleverna till en annan lärare för 

att lära sig Photoshop. 

Observera, ”Under hela aktionsfasen är det nödvändigt att aktionsforskarna observerar och 

dokumenterar det som händer över tid. Observationer kan var strukturerade – utarbetade 

observationsscheman – eller ostrukturerade – löpande anteckningar om olika iakttagelser – 

eller vara inspelade på video eller ljudband” (Stensmo 2006, s. 55). 
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Som lärare har jag under dessa lektioner varit ständigt närvarnade för att hjälpa och iaktta 

elevernas arbete. Undervisningsförsöket utfördes under ordinarie undervisningstid. Efter 

varje lektion har jag gjort anteckningar om deras arbete och vad jag sett. Jag har tittat på hur 

de använder sig av de olika teknikerna vid datorn och i mörkrummet. I slutet av lektionen har 

jag tittat på deras bilder som de gjort. I bilderna ser jag framsteg och eventuella svårigheter 

att behärska tekniken. 

 

Figur 2. Elev i mörkrummet. 
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                Figur 3. Elever arbetar vid datorn.   

I början på varje lektion har jag och eleverna tillsammans tittat på bilderna som kopierats 

lektionen innan. Jag har frågat eleverna om de anser att de är nöjda med kopiorna från den 

tidigare lektionen. Eleverna har fått tagit ställning till om de är nöjda med bilderna eller om 

det är något som kan göras bättre. Här märks flera olika saker. En del elever har ett litet 

intresse för den här typen av fotografiskt arbete och är nöjda mest för att slippa göra fler 

kopior av samma motiv, andra har ett djupare intresse och ser det som en fördel att få tid att 

arbeta mer med sin bild. Jag gjorde mitt undervisningsförsök på min VFU skola. Detta 

innebar att jag inte kunde styra lektionerna på samma sätt om det vore min arbetsplats. Detta 

har medfört att det blev en kort period på 5 veckor som jag hade möjlighet att utföra mitt 

undervisningsförsök. 

Sista lektionen jag hade med denna grupp så valde 4 elever att prova samma teknik men i 

bildbehandlingsprogrammet Photoshop CS4 som fanns på flera datorer i ett rum i anknytning 

till labbet. Eleverna arbetade i grupp och scannade in en bild. Bilden var en ”rak” kopia från 

labbet som de inte hade arbetad med mer än att de gjort den så bra som möjligt utan att 

använda sig av efterbelysning; gör en del av bilden mörkare genom att använda sin hand eller 

en pappskiva med hål i, eller pjattning; göra en del av bilden ljusare oftast genom att använda 

sin hand eller en liten bit papp på en ståltråd. De hade också en mer genomarbetad kopia som 

skulle fungera som referens mot det resultat de skulle få ifrån datorn. Scannern var av det 

enklare slaget som en del av en fax/skrivare. Resultatet blev en ganska kontrastrik kopia som 
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de fick arbeta med i Photoshop. I detta program som var en engelsk utgåva kallas verktygen 

”Dodge” för pjattning och ”Burn” för efterbelysning. Flera av eleverna som var med i 

gruppen hade provat detta innan men inte alla. Jag observerade när de arbetade med bilden i 

datorn. Här kunde jag tydligt se hur de arbetade snabbt och kände tryggheten i att kunna 

ångra det de förändrat i bilden med en knapptryckning. De arbetade ca: 30minuter med 

bilden. I labbet så skulle arbetet ha tagit längre tid då det krävs att flera kopior görs innan 

man kommer fram till ett bra resultat. Vi jämförde den analoga kopian med datorbilden och 

resultatet var liknande. Efter undervisningsförsöket gjorde jag kvalitativa intervjuer med 

eleverna som deltog för att få en bild av hur de upplevde de olika sätten att arbeta, detta 

redovisas under Resultat. 

Eftermätningen kan ske i form av muntlig eller skriftlig utvärdering av såväl vad 

eleverna anser att de lärt sig om vilken inställning de har till ämnet och till den 

alternativa undervisningsmetoden (Johansson, Svedner 2006, s. 75 ).    

Reflektera, ”Reflektionen innefattar granskning och bedömning av såväl processen som 

resultatet” (Stensmo 2006, s. 56).  

Efter att ha arbetat med klassen i 5 lektioner så märkte jag att de fått med sig mycket ny 

kunskap. En del elever förkovrade sig i dessa kunskaper och tog med kameran på en resa och 

framkallade bilderna i skolan. För andra så var det något som började och slutade i 

klassrummet. Som lärare hoppas jag alltid att eleverna ska bli intresserade och vilja fortsätta 

arbeta med bilder. En elev tog med sig sin morfars kamera som hon fått och vi satte oss och 

jag visade henne kamerans olika funktioner. Hon uppskattade verkligen att få lära sig 

kameran och tog en rulle som hon framkallade och kopierade bilder från under en lektion. 

Hon och en elev som tagit med sig en analog kamera laddad med svart vit film på en resa fick 

tydligt en speciell känsla för sina bilder, det var något nytt, en ny kamera, en ny stad. Andra 

elever tyckte att de kände sig begränsade med att bara ha bilder från skoltid att kopiera. Här 

lärde jag mig något som jag alltid ska ha med mig som lärare i den här kursen. En elev sa, 

”Det värsta en lärare kan säga är att; gå ut och fota vad ni vill”. Jag som trodde jag var snäll 

och lät dem välja sina motiv. Tydligt är att många gånger kan eleverna behöva hjälp på vägen 

med idéer.  Eleverna som gick andra året på gymnasiet hade provat mörkrumsarbete första 

året. Men trots detta så var jag tvungen att börja med grunderna i mörkrumsarbete. Det var 

tydligt att de glömt en del för bilder kopierades bland annat med fel sida upp i 

förstoringsapparaten. På grund av detta så gick flera lektioner till att lära ut att arbeta i 

mörkrummet. Fjärde lektionen så visade jag hur de kan arbeta med pjattar, papper och sina 
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händer för att påverka resultatet av bilden. Här arbetade flera elever i grupp och det var bra 

för ibland behövs det fler än två händer för att få med allt man vill innan lampan släcks och 

bilden är exponerad. 

Jag märkte att gruppen på fyra elever som gick till datorn från mörkrummet hade med sig en 

ny förståelse för de verktygen som de använde i Photoshop som de tidigare använt analogt i 

mörkrummet. Men i och med att de såg resultatet snabbare i datorn så gav de arbetet med 

bilden lite tid. Här kommer det självklart att skilja sig mellan olika elever beroende på vilket 

intresse de har för fotografi. Arbetar elever med mörkrum och dator i ett samspel så tror jag 

att de kan lära sig nya saker som de har stor nytta av i processen att skapa bilder. 

Datainsamlingsmetoder

Jag har läst böcker, doktorsavhandlingar och uppsatser som ger inblick i ämnet och citerar 

delar som ger klarhet till min uppsats. Jag har intervjuat personer som är direkt berörda av 

digitalfotografi i sin vardag i skolan; två lärare och fyra elever på en gymnasieskola. 

Gymnasielärarna intervjuades separat och gymnasieeleverna i grupp. Jag har gjort kvalitativa 

intervjuer med lärare och elever som förklaras av Johansson och Svedner så här:

Tänk på att en kvalitativ intervju innebär att den intervjuade skall lämna ut sina 

personliga ställningstaganden. För att intervjupersonen skall vara beredd till detta 

krävs att denne känner förtroende för intervjuaren och respekterar syftet med 

intervjun. Intervjuaren måste därför klargöra vad intervjun skall mynna ut i och ge 

den intervjuade tillfälle att ge ett informerat samtycke till att delta (Johansson, 

Svedner 2006, s. 44). 

Data och forskningsetiska principer 

De personer jag intervjuat är lärare och elever på den gymnasieskola jag gjort min VFU 

under min utbildning till yrkeslärare inom fotografi. Jag har tydligt förklarat för eleverna och 

lärarna syftet med intervjuerna, att jag ska använda intervjuresultatet till min uppsats. Jag har 

även klargjort att deras namn inte kommer att tas med i uppsatsen. Jag har läst och följt vad 

som står i, ”Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, antaget av, 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
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4. Resultat

Eleverna var tvungna att lära sig grunderna i mörkrumsarbetet och den fjärde lektionen gick 

jag in på hur man kan använda sig av sina av en bit papp med ett hål utskuret eller sina 

händer för att efterbelysa en bild och tillverka Pjattar av ståltråd och pappersbitar för att ljusa 

upp bilden. Man använder ståltråd för att den är smal och har ingen påverkan på bilden när 

den kopieras i mörkrummet. Pjattar fanns redan i mörkrummet men jag ville ändå att eleverna 

skulle få prova att tillverka egna så jag lade fram pappskivor och knivar som de kunde 

använda för att göra egna Pjattar av. Jag förklarade poängen med att den ska vara 

stjärnformad. Detta är viktigt för att när den används under exponeringen av bilden så ska 

den bara lätta upp partier i bilden inte lämna avtryck av sin egen form.      

    

               

     Figur 4. Stjärnmönster som skärs ut.                                     Figur 5. Båda bitarna används.
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               Figur 6. Den utskurna delen tejpas på en bit ståltråd för att användas som Pjatt.

        Figur 7. Pjatten används för att göra en del av bilden ljusare (se pilen).
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Figur 8. Pappen med stjärnmönstret utskuret används för att göra en del av bilden mörkare (se pilen). 

Figur 9. Ljuset från förstoringsapparaten begränsas av öppningen och efterbelyser en del av bilden.
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Eleverna fick en större inblick i att arbeta med bilder och varför resultatet blir som det blir 

genom att själva använda sig av verktyg som de tillverkat. Jag såg hur de använde sig av 

verktygen i mörkrummet för att få de förbättringar i bilden som de strävade efter. Bilderna de 

gjorde släpptes genom en ljussluss ut till sköljen på andra sidan väggen ute i ljuset i 

klassrummet. Här tittade vi på bilderna och pratade om resultatet. Många av eleverna nöjda 

med att göra flera kopior för att få det resultatet de eftersträvade. En del var mindre nöjda 

över detta och kände att det var tidsödande. 

Jag ville i undervisningsförsöket undersöka om kunskaperna i mörkrummet kan vara en länk 

till arbetet med bilder i en dator så nästa steg för eleverna blev att prova att arbeta med datorn 

och programmet Photoshop CS4. Här finns två verktyg i programmet Photoshop CS4 som är 

tagna från arbetet i mörkrum och som jag har skrivit om under Metod avsnittet.   

                                      
                                Figur 10. Dodge.                                                      Figur 11. Burn. 

Med dessa verktyg fick eleverna prova sig fram och försöka få ett resultat som liknade det 

som de fick genom att arbeta med bilden i labbet. Och det skulle visa sig att resultatet inte 

skiljde sig nämnvärt mellan de två olika sätten att arbeta. I mörkrummet kan du inte ångra en 

rörelse över pappret som exponeras, utan den påverkar resultatet. Bilden framkallas och 

fixeras under flera minuter innan man kan se ett resultat i ljuset utanför mörkrummet. Vid 

datorn svepte eleverna med datorns mus och fick snabbt ett resultat men i slutändan så såg de 

båda bilderna från olika tekniker och sätt att arbeta väldigt lika ut. Resultatet av arbetet vid 

datorn är inte det viktiga i detta undervisningsförsök utan om mörkrummet kan vara en länk 

till arbetet med bilder i en dator.  Jag anser att det kan vara det. Eleverna visade inte det lugn 

jag hoppades på att de skulle ta med sig från mörkrummet, men jag hade bara chansen att gå 

från mörkrummet till datorn vid ett tillfälle. Jag tror att om jag hade haft chansen att arbeta 

med eleverna under en eller två terminer så skulle deras arbete som redovisas under 

”Sammanfattning resultat elever” att sett annorlunda ut. Arbete med bilder i ett mörkrum 

kräver att man saktar ner och ger uppgiften tid. Även om man skyndar så går det inte särskilt 

snabbt för det ligger i mörkrummets natur att det tar tid att framställa en bild. Att sedan också 
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få ett resultat man är nöjd med kräver erfarenhet. Den andra delen som jag undersökt i mitt 

undervisningsförsök är att använda mörkrummet som ett pedagogisktverktyg i 

gymnasieskolan här fick jag en tydligare respons hos eleverna. De kände igen verktygen i 

datorn från arbetet i mörkrummet och symbolerna, dodge och burn fick en tydligare mening 

än innan. Kopplar man som lärare samman de verktyg som eleverna använder sig av i 

mörkrummet till arbetet med bilder i datorn så blir detta en klar länk mellan de två 

arbetssätten trots deras olikheter och har man som lärare mer tid än jag hade till mitt 

undervisningsförsök i sin ordinarie undervisning så kommer detta med stor sannolikhet ge ett 

positivt resultat för elevernas inlärning i fotografisk bild.           

Intervjuresultat elever

Fråga 1. Vad upplevde du är de stora skillnaderna mellan det digitala mörkrummet och 

det analoga?

Eleverna kände att de var mer aktiva i labbet och behövde tänka till innan de gjorde ett 

moment, ”Det var mer jag som gjorde bilden”. Säger en elev. ”Det var svårt i labbet”, säger 

en annan av eleverna.  

Fråga 2. Vilka fördelar respektive nackdelar upplevde du mellan de olika sätten att 

arbeta?  

Eleverna tyckte att det är en stor fördel att se vad som händer på dataskärmen. De kan hela 

tiden välja ett verktyg och ser resultatet av det och backa om det behövs. Men de känner 

också att de missar hantverket, känslan i att skapa bilden med händerna. En elev säger, ” Det 

blir en bättre kopia från datorn”. Hon menar att i och med att de kan styra bilden på ett annat 

sätt i datorn där de ser resultatet direkt så blir det lättare att få en bra bild.

 

Intervjuresultat lärare

Fråga 1. Vad har den digitala kameran tillfört undervisningen? 

L1 tycker att övergången var spännande. Han ser stora fördelar med att ha en ingående 

kunskap från det analoga. Förr använde han sig av det analoga som en ingång till det digitala 

men idag är det digitala i fokus från början, med undantag för den analoga kameran som han 

fortfarande använder sig av i början på sina kurser för 1:a årselever då han kan tydligt visa 
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hur slutaren är öppen olika länge beroende på hur han ställt in tiden. Eleverna får se hur ljuset 

kommer in genom linsen och träffar filmen eller sensorn. För samma slutarteknik används i 

en digitalsystemkamera. Han använder sig av äldre objektiv där han kan tydligt visa hur 

bländaren blir mindre när talet på bländarringen blir större. Detta är samma princip som 

används för objektivet som sitter i förstoringsapparaten. Det analoga blir ofta en nyhetens 

behag för eleverna. Många har aldrig fotograferat med en analog systemkamera och 

framkallat en film själv förut. När de provat detta så vill de hellre gå tillbaka till det digitala 

där de ser bilderna direkt och kan med lätthet ändra dem i ett bildbehandlingsprogram. När 

eleverna arbetar i studio så kan de se bilderna direkt när kameran är kopplad till en dator. 

Tidigare var det ett extra steg med att framkalla film och kopiera bilder:  

Jag är glad att den digitala tekniken kommit för att stanna. Jag använder själv 

digitalkameror idag. I skolarbetet ser vi resultatet direkt. Det blir billigare och 

mindre miljöfarligt material som ska hanteras och slängas. Pengar som tidigare gick 

till inköp av kemi och film kan idag gå till annan utrustning.  

Men det finns en nackdel med övergången till det digitala. Han känner som lärare att det blir 

för mycket tid vid datorer för eleverna. Han får svårare att få deras uppmärksamhet när de är 

vända mot en dator och de kan gå in på Internet och göra annat än skolarbete. 

L2 tycker att det är smidigt att snabbt kunna se bilderna och att eleverna kan skriva ut dem 

för att snabbt kunna använda i arbetet. Han arbetar som bildlärare och använder sig då ofta av 

kameran som en del i något större: 

Bilderna som eleverna tar kan hamna i exempelvis ett collage. Problemet med den 

nya tekniken är att de inte alltid kan kamerans funktioner, eller tar sig inte tid och 

titta i menyn vad det är för inställning gjord på kvalitén på de bilder de tar. Har de 

otur så kan de få en upplösning på bilderna som inte passar till de ändamål de tänkt. 

Fråga 2. Hur har teknikskiftet påverkat undervisningen?

L1 tycker att det är lättare att sätta kameran på ”auto” idag och inte bry sig om tekniken. 

Detta är ett problem om eleverna ska arbeta som fotograf professionellt. I digitalkameran ser 

du resultatet direkt på displayen. Men det är lätt att luras att en bild är skarp men när den 

kommer upp i datorn så visar sig motsatsen: 
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Eleverna tenderar att ta kameran för givet och det är inte alltid att den ger en bra bild. 

Eleverna måste lära sig grunderna med tid och bländare för att kunna bli duktiga 

fotografer. I studion mäter vi sällan ljuset längre med separat ljusmätare. Kameran 

visar bilden och de ser om den blir bra. Här missar dem ett steg att träna på teknik. 

Jag frågar om det finns en risk att eleverna kastar bilder direkt från kameran utan att titta på 

dem i datorn först. L1 säger att det finns en risk att bilder kastas direkt i kameran men att den 

är mindre då dem tar bilder till kunder i studion. Det jag ser som ett problem med detta är 

både att det är svårt att avgöra om bilden är bra eller inte i kameran men också att man inte 

får se alla bilderna som eleven tagit. Som jag tidigare har skrivit blir det ett arbetsflöde om 

bilderna läggs in i datorn och se dem på en stor skärm, likt det analoga fotograferandet där 

man kan se bilderna på en kontaktkarta. 

L2 tycker att det blev en helt ny begreppsvärld som tog länge att komma in i. För honom var 

övergången jobbig. Han tycker att kamerorna inte höll samma kvalité som de analoga i 

början. Där han arbetar hade de bara råd med digitala kompaktkameror och dessa var 

betydligt klenare byggda mot de analoga systemkameror som han var van att använda. Det är 

först det senaste året som skolan köpt digitala systemkameror. Han minns vilken fördröjning 

de första digitalkamerorna hade som fanns på skolan, ”Jag tryckte men först en eller ett par 

sekunder senare så togs bilden”. Idag är han nöjd med både kvalitén på kamerorna som finns 

på skolan och bilderna som de ger.

Fråga 3. Tillför mörkrumsarbetet något som ett digitalt bildbehandlingsprogram inte 

klarar av?

L1 har svårt att komma på något som är en fördel med mörkrummet förhållande till att arbeta 

digitalt med bilder. Han säger att det är en annan känsla och att bilderna blir unika. 

Jag kommer på en fråga medan vi sitter där och pratar. Hur ser han på manipulation av 

bilder? Han säger att han lär ut det digitala som om det vore arbete i ett mörkrum. Han tycker 

att eleverna ska använda sig av de verktyg som finns i mörkrummet och arbeta med 

bildbehandlingsprogram utan att manipulera med bilderna. Han tycker att manipulation är ok 

om det är experimentella bilder men inte med bilder som utger sig för att vara dokumentära.

I en bok fylld av bilder från olika delar av världen som han nyligen gett ut i samarbete med 

en kollega använde han sig av en digitalsystemkamera. Men han poängterar att han inte har 
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manipulerat bilderna utan väntat på rätt tillfälle för att ta bilderna i stället för att ”ordna” de i 

ett bildbehandlingsprogram efteråt. 

L2 kan inte komma på något som mörkrummet tillför som inte eleverna kan använda sig av i 

ett bildbehandlingsprogram. Han säger att mörkrummet är en relik och han tycker det är synd 

att det kommer att försvinna, för det är han övertygad om att det kommer att göra. 

    

Sammanfattning resultat 

Här redovisar jag en sammanfattning av vad som framkommit i såväl intervjuer som mina 

deltagande observationer i undervisningsförsöket, genom att integrera resultatet av de olika 

insamlingsmetoderna. 

Elever
Eleverna som arbetar i mörkrummet och vid datorerna märker det som lärarna inte gör i 

denna undersökning. De ser kopplingen med den kunskap de får med sig från mörkrummet 

att den kunskapen går att använda vid datorn. Jag bad eleverna att arbeta med bilden i datorn 

så som de gjort i mörkrummet. Men här märktes det att det inte fanns samma glöd. 

I mörkrummet var de också tvingade till att arbeta långsammare och titta på bilderna de gjort 

efter det att de var belysta, framkallade och fixerade. Eleverna upplevde trots allt labbet som 

roligare. I labbet samarbetade de mer än de gjorde vid datorn. Trots att det var trångt vid 

förstoringsapparaten så kom de överrens och om en tryckte på knappen för att exponera 

pappret så tog en annan i gruppen Pjatten och vispade vid ett parti i bilden som de ville ha 

ljusare. Vi datorn såg jag en elev arbeta med en hand och de andra kom med åsikter om var i 

bilden hon skulle efterbelysa och Pjatta. Tydligt är att arbetet i mörkrummet är mer praktiskt 

än vid datorn. I Photoshop så visste eleverna att de kan backa och rätta till ett fel. De kände 

att de var de som gjorde bilden på ett annat sätt i labbet än i datorn. Jag tittade på de två 

bilderna, en efterbelyst och pjattad i datorn och en efterbelyst och pjattad från labbet så var 

den från labbet bättre. Anledningen var helt enkelt att de gett den bild som kom från labbet 

mer arbete. De tröttnade rätt snabbt vid datorn. Så igen handlar det om att ge arbetet den tid 

det behöver. Mörkrumsarbetet gjorde att eleverna tog sig tid att arbeta med sina bilder. De 

utgick från en kopia de var nöjda med men som hade partier i bilden som kunde vinna på att 

bli mörkare/ljusare. Jag såg hur de samarbetade vid förstoringsapparaten, en tryckte på 
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exponeringsknappen, en annan höll i Pjatten. De var tvungna att prova sig fram och göra flera 

kopior innan de fick det resultat de ville ha. Vid datorn satte jag mig bakom dem och 

observerade hur de arbetade med bilden som de scannat in. Resultatet syntes direkt på 

skärmen och det var bara en av eleverna som arbetade direkt med datorns mus, ingen av de 

andra eleverna visade intresse för att vara delaktig annat än med kommentarer. De arbetade 

snabbt fram en kopia som de sa att de var nöjda med. Jag tyckte mig märka att intresset 

svalnade snabbt både hos den elev som arbetade direkt med bilden men även hos dem som 

satt bredvid. Det var som att direktheten i datorn inte gav samma utmaning som

arbetet i mörkrummet. I bildbehandlingsprogrammet Photoshop är symbolerna för skugga 

och efterbelys en pjatt respektive en hand. Att gå från mörkrummet där de använt pjatt och 

sina händer för att skapa bilden till att använda datorn på liknande vis var en poäng. Den nya 

aktuella tekniken har lånat av den äldre. 

Lärare
Det märks tydligt i intervjuerna att lärarna arbetar olika med undervisningen inom fotografi. 

L1 har mer kunskaper än L2 om kameran och dess funktioner. L1 arbetar också professionellt 

med fotografi utanför sitt arbete som lärare, medan L2 har kameran i undervisningen som ett 

komplement till andra former att uttrycka sig konstnärligt; måleri och skiss exempelvis. 

De intervjuade lärarna såg labbet mest som en relik som passar att lära ut fotografins historia 

med. 
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5. Diskussion 

Eleverna tog med sig en del av kunskapen från mörkrummet till datorn som jag hade hoppats 

på. Jag tror att om de fått arbeta under en längre period med på detta sätt så hade resultatet 

blivit tydligare. Nu hade jag 5 lektioner att lära dem mörkrumsarbete och prova 

digitalbildbehandling som liknar det analoga. Det var väntat att eleverna skulle uppskatta 

mörkrumsarbetet. Det var säkerligen nyhetens behag. Arbetar de mer i mörkrummet så 

kommer några att tröttna på det medan andra tycker att det är givande. Dahlgren skrev om 

mörkrummets betydelse för fotograferna på tidningen Expressen (Dahlgren 2005, s. 58). Jag 

tror att elever på gymnasieskolan kan hitta ett lugn i mörkrummet som ger dem bra 

förutsättningar för att arbeta med bilder i skolan oavsett om de får ett genuint intresse för 

mörkrumsarbete eller inte. Lärarna som intervjuades hade en bild av mörkrummet som något 

förlegat. Det kan jag förstå när den fotografiska bilen idag mestadels har ett digitalt ursprung. 

De har uppenbarligen inte sett potentialen i att använda mörkrummet som ett pedagogiskt 

verktyg inför arbetet med digitala bilder. Tydligt var också att digitalkameran är ett verktyg i 

utbildningen som lärarna använder sig av och att den digitala tekniken tagit den analogas 

plats. Eisner skriver:”We have a tendency in our culture to treat things rapidly” (2002, s. 

207). Gymnasieskolan är en plats där unga människor får kunskap för att gå till ett arbete 

eller högre studier. Det är mycket viktigt att de under åren i gymnasieskolan får med sig den 

kunskap som krävs för att klara nästa steg i livet och genom en lärare som tagit sig tid att 

själv lära sig verktygen som ska användas är detta möjligt.  

Tillförlitlighet och giltighet

Jag tycker att det jag fått fram genom undervisningsförsöket och intervjuer med berörda 

elever ger en bild av att detta sätt att arbeta, genom det analoga i mörkrummet gå till det 

moderna i datorn, är en lyckad väg. I stället för att se mörkrummet som en relik så kan det bli 

ett pedagogiskt verktyg. Intervjuerna med eleverna skedde i grupp. På grund av detta så var 

det svårt att hålla isär vilken elev som hade en specifik åsikt. I efterhand så skulle jag heller 

ha valt att intervjuat eleverna en och en med bandspelare som hjälp för att ordagrant kunna 

citera dem. Mina observationer gjorde jag under lektioner där jag själv var den enda läraren. 

Detta gjorde det svårt att bara observera då jag i egenskap av lärare var också tvungen att 

handgripligen hjälpa eleverna med olika delar i undervisningen. Valet av att använda 
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undervisningsförsök som metod kom sig naturligt då det är ett bra sätt att föra in ett nytt 

arbetssätt i en existerande verksamhet. Min påverkan som lärare för resultatet tror jag är liten 

i den meningen att jag lär ut och eleverna provar. I den nya kunskapen så är det eleven som 

tar ställning till om detta är ett bra sätt att arbeta på. Jag gjorde undervisningsförsöket under 

min verksamhetsförlagda undervisning i lärarutbildningen. Detta innebar att jag träffade 

eleverna för första gången under lektion ett. Hade jag som lärare haft mer tid att lära känna 

dem så skulle det ha påverkat resultatet precis som det påverkade resultatet nu när vi var nya 

bekantskaper för varandra. Hade jag arbetat på skolan så skulle det ha bidragit till mer 

möjligheter att få tid att träffa eleverna för enskilda intervjuer. Jag skulle också ha velat 

utföra undervisningsförsöket under en termin för att verkligen kunna ge det tid och se hur 

eleverna under en längre period påverkats i sitt arbete med bilder. Jag skulle ha behövt att 

intervjuat många fler lärare som arbetar med mörkrummet i sin undervisning för att kunna 

generalisera om hur lärare använder sig av mörkrummet i sin undervisning men tiden har inte 

räckt till. Mina erfarenheter inom fotografi som framgår i Inledningen, har påverkat hur jag 

ser på det som skett i undervisningsförsöket. Mina erfarenheter och min glädje att arbeta i ett 

mörkrum kan ha färgat vikten jag gett det att elever kan ha det som utgångspunkt för arbete 

med digitala bilder. Att jag började fotografera med analoga kameror gör att jag ser det som 

en grund inom fotograferandet. Mina liknelser med kontaktkartor och datorskärmar säger 

inget för en 16årig elev som aldrig kopierat en bild i ett mörkrum. Det finns en risk att jag 

lagt för stor vikt vid det analoga, men det går till viss del att försvara då i 

undervisningsförsöket så har eleverna arbetat både med analog och digital teknik. Stensmo 

skriver: ”Förändringsarbete tar tid” (2006, s. 55). Jag hade väldigt lite tid till mitt 

lektionsförsök. Det var nödvändigt för kursen att eleverna lärde sig grunderna i 

mörkrumsarbetet. Först efter det så kunde jag gå vidare för att se om de kunde hitta likheterna 

mellan datorn och mörkrummet. Jag tror att resultatet av ett sådant här undervisningsförsök 

skulle vara tydligare med elever som har mer kunskap om att arbeta i labb, då skulle man 

kunna fokusera på teknikerna, pjatt och efterbelysning, som även finns i Photoshop.

Jag inser att jag borde ha varit tydligare med mina frågor under den kvalitativa intervjun till 

eleverna om hur de arbetade i mörkrummet och vid datorn. Jag frågade hur de upplevde 

skillnaderna, jag borde också ha frågat om hur de upplevde likheterna.

Slutsats

Mörkrummet kan vara en mycket tydlig länk mellan den analoga och den digitala bilden. 

Elever som först får arbeta med Pjatt och efterbelysning i mörkrummet kan ta den kunskapen 
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till datorn där de kan arbeta med liknande verktyg i ett bildbehandlingsprogram. I stället för 

att döma ut mörkrummet som en stinkande relik så kan mörkrummet användas som ett 

pedagogiskt verktyg.    

Den digitala kameran har gjort arbetet med fotografiska bilder i gymnasieskolan snabbare 

och billigare. Elever kan snabbt se den bild de tagit i kamerans display och ladda in den i en 

dator för att bildbehandlas och skrivas ut. Som lärare idag i gymnasieskolan måste man ta sig 

tid att både själv lära sig den digitala kamerans alla funktioner och sedan lära ut den 

kunskapen till sina elever för att de i sin tur ska kunna utnyttja den fullt ut i skolarbetet. 

  

Förslag till vidare forskning

Vad är gymnasieelevers upplevelse av att arbeta i ett fotografiskt mörkrum? Kopplar lärare 

samman arbetet mellan de analoga momenten i kursen och det digitala? Får elever tillräckligt 

med kunskaper för att kunna arbeta med en digitalkamera?
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Bilaga 1

Lektionsförsök: Min planering

Syfte & Mål:

Genom att ge en inblick i det gamla sättet att arbeta med bildframställning så vill jag se om 

det ger eleverna bättre förståelse för de instrument som finns i ett bildbehandlingsprogram. 

Metod:

Eleverna får prova att arbeta i det analoga mörkrummet och lära sig grunderna för att sedan 

använda sina händer och tillbehör för att förbättra bilderna. Genom att arbeta på ett liknande 

sätt som vid datorn, men med mindre kontroll och mera delar som är lämnade åt det egna 

tänkandet så hoppas jag att de får en större förståelse för det de gör. Den kunskapen kan de 

sedan ta med sig till det moderna sättet att arbeta med bilder i datorn.   

Genomförande:

Eleverna lär sig grunderna i mörkrumsarbete de första lektionerna. Jag introducerar nya 

tekniker allteftersom dem lär sig grunderna och är redo att gå vidare.  

Sista lektionen väljer eleverna en bild som de arbetat med i mörkrummet, efterbelyst och 

pjattad. De tar en ”rak” kopia av samma bild som de inte arbetat mer med i mörkrummet och 

scannar denna i datorn. Kopian arbetar de med på liknande vis i ett bildbehandlingsprogram. 

Vi jämför för att se hur den analoga och digitala bilden ser ut. 

Planering:

V.46

Vi tittar på hur en kamera fungerar. Jag lär ut grunderna med tid och bländare. Eleverna får 

prova att fotografera med en analog kamera. Eleverna tar en filmrulle delat i gruppen. Jag 

berättar om lektionsförsöket och fyra av 8 elever vill vara med. 

V.47

Introduktion till arbete i mörkrummet och framkallning av film. De framkallar sina filmer de 

tagit vecka 46. Om tid finns så börjar de göra kontaktkartor för att sedan välja ut bilder att 

arbeta med. Men det är viktigt att repetera och lära dem hur tekniken fungerar. När jag har



visat de olika verktygen i mörkrummet så låter jag de själva få prova och använda sig av 

dem. 

V.48

Eleverna börjar kopiera bilder i labbet. Har alla lärt sig grunderna? Viktigt att se så att alla 

har förstått och kan arbeta med tekniken.

V. 49

Eleverna fortsätter att kopiera bilder och jag börjar introducera nya tekniker, efterbelysning 

och skuggning. Eleverna får tillverka pjattar av svart papper och ståltråd. Till 

efterbelysningen använder vi små pappskivor som de skär kantiga hål i för att de ska fungera 

till momentet. De får prova att tona bilder i Te-bad.  

V. 50

Eleverna ska visa upp en eller flera bra kopior. Gruppen som ingår i lektionsförsöket gör en 

efterbelyst och skuggad kopia och en ”rak” för att scanna in i datorn för att arbeta med 

motsvarande verktyg där. De elever som inte ingår i försöket får prova fler moment i 

mörkrummet, fotogram och att måla på framkallningsvätska på pappret.  



Bilaga 2

Intervjufrågor

Frågor till elever
1. Vad upplevde du är de stora skillnaderna mellan det digitala mörkrummet och det analoga? 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar upplevde du mellan de olika sätten att arbeta?  

Frågor till lärare
1. Vad om något har den digitala kameran tillfört undervisningen? 

2. Hur har teknikskiftet påverkat undervisningen?

3. Tillför mörkrumsarbetet något som ett digitalt bildbehandlingsprogram inte klarar av?


	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	Mörkrummet
	Kameran
	Syfte och avgränsningar
	Frågeställningar
	Disposition

	2. Litteraturgenomgång         
	Övergången från analogt till digitalt fotografi
	Vad säger styrdokumenten?
	Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
	Slutsatser från litteraturen 

	Urval
	Undervisningsförsök 
	Datainsamlingsmetoder
	Data och forskningsetiska principer 

	4. Resultat
	Intervjuresultat elever
	Intervjuresultat lärare
	Sammanfattning resultat 
	Elever
	Lärare


	5. Diskussion 
	Tillförlitlighet och giltighet
	Slutsats
	Förslag till vidare forskning


	Litteraturförteckning
	Bilaga 1
	Lektionsförsök: Min planering

	Bilaga 2
	Intervjufrågor


