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Abstract 
The purpose of this paper was to carry out and evaluate a pedagogic ICT-project, where the 
computer was implemented in art class. Focus was on the consequences of collaboration and 
also on the students’ understanding of their own performance, compared to techniques in 
traditional art class. 
 The study was qualitative and began with studies in literature. The contents of 
the literature are the foundation of the discussion, especially theories concerning the learning 
process, IT and computer-based learning. In the project, three different groups of students 
from upper secondary school attended and they where given tasks to solve in the image 
editing program Paint Shop Pro. The students were observed as well as interviewed and they 
also answered a questionnaire both before and after the project was carried out.  
 IT and computer-based learning is a complex topic. This study shows that it is 
not easy to draw conclusions on how computers should be used in learning situations, as 
many researchers have discovered before. This study also shows that computerized art-
teaching often will get a positive reaction from the students.  
 Before and during the study, there were problems with the booking of computer 
classrooms and the access to relevant computer programs. This probably derives from 
economical aspects which according to previous research is a common problem. Some 
researchers imply that teachers without the “right” knowledge should not be afraid to use the 
technique in their teaching. This is contradicted by this study, based on some students’ lack of 
basic computer knowledge; which makes these students in need of a competent teacher.  
 Through this study I have found that it can be hard to accomplish a propitious 
collaboration when the computer is implemented in art class. The concept of collaboration is 
complex; it seems not to have a universal meaning for the students. This and the fact that the 
tasks might not have been encouraging collaboration might be reasons why propitious 
collaborations were not accomplished. This in itself has affected the study in a way that has 
made it impossible to draw any conclusions on whether collaboration is propitious for the 
implementing of computers in the art class or not. The questionnaires, interviews as well as 
the observations has shown that the students who solved the tasks by themselves were more 
positive to computerized art-teaching than the students who had been working in pairs. Even 
though it is unclear if the reason is the actual individual solving of the tasks, because these 
students were according to the opening questionnaire more positive from the beginning.  The 
implementing of computers can further be seen as positive for students’ understanding of their 
own performance in the art class. This conclusion cannot be seen as general because some 
students imply the opposite. 
 Through this study I consider myself to have contributed to the public debate 
regarding ICT and education, and specifically in two areas; “What does the collaboration look 
like during computerized teaching; when and why does the propitious collaboration take 
place?” and “The importance of teachers’ knowledge and interest when using computerized 
teaching” 
 Research should in the future be done on how to accomplish collaboration and 
how to use the implementing of computers in art class to strengthen the students who believe 
they are low performers. 

 



 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att både genomföra ett pedagogiskt IKT-projekt där datorn 
implementerades i bildämnet samt att utvärdera detta, främst med avseende på elevernas 
uppfattning om samarbetets innebörd för projektet och deras uppfattning om sin egen 
prestation i förhållande till traditionella tekniker i bildämnet. 
 Den kvalitativa undersökningen inleddes med litteratur studier. Litteraturen som 
ligger till grund för projektet diskuterar företrädesvis teorier i anknytning till lärandet samt 
forskning kring IKT- och datorstött lärande. Tre grupper av gymnasieelever deltog i projektet 
som innehöll övningar i bildbehandlingsprogrammet Paint Shop Pro. Eleverna observerades, 
intervjuades och fick även besvara ett frågeformulär både före och efter genomfört projekt.  
 IKT- och datorstödd undervisning är ett komplext område. Denna studie tyder 
på precis som många andra före att det är svårt att dra generella slutsatser kring hur datorer 
bör användas i undervisning. Studien påvisar att användandet av datorn i bildundervisning 
ofta tas emot positivt av eleverna. Både innan och under studien fanns en viss problematik 
kring bokning av datasalar och tillgång på relevanta program vilket förmodligen härrör från 
ekonomiska aspekter som uppenbaras genom brist på resurser, vilket enligt tidigare forskning 
också är vanliga hinder. Tidigare forskning menar att en lärares ”rätta kunskaper” vid IKT- 
och datorstödd undervisning inte är särdeles viktiga. Något som genom denna studie 
ifrågasätts då flera av eleverna hade små förkunskaper i grundläggande datoranvändning 
vilket betyder att det behövs teknikkompetenta lärare som kan ge stöd och hjälp. 
 Jag har också genom denna studie kommit fram till att det kan vara svårt att 
åstadkomma ett gynnsamt samarbete vid användandet av datorn i bildämnet. Orsaker till detta 
kan bl.a. vara att begreppet samarbete är komplext och saknar hos eleverna en entydig 
betydelse och/eller att de uppgifter eleverna löste inte var lämpade för samarbete. Detta i sig 
har påverkat studien så till vida att ingen slutsats kunnat dras om huruvida ett väl fungerande, 
gynnsamt och interagerande samarbete är lämpligt vid implementerande av datorn i bildämnet 
eller ej. Vid intervjuer, observationer och I formulären har det framkommit att det är de som 
arbetat enskilt som varit/är mest positiva till ”datorn i bilden”. Om det enskilda arbetet 
specifikt är en orsak till detta är dock oklart, då eleverna som arbetat enskilt i följe det 
inledande formuläret var mer positiva till att få arbeta med bildbehandlingsprogram än de som 
arbetade parvis. Användandet av datorn i bildämnet kan vidare förstås som positivt för elevers 
uppfattning om sin egen prestation i bildämnet. Denna slutsats ska dock inte tolkas som 
generell utan är högst individuell, då vissa elever som anser sig svaga i bildämnet menar att de 
känner sig än sämre I digital bildbehandling. 
 Genom denna studie anser jag mig ha bidragit med diskussionsmaterial till 
främst två infallsvinklar kring den offentliga debatten om IKT och undervisning; ”Hur ser 
samarbetet ut när elever sitter vid datorn, när uppstår ett gynnsamt samarbete?” och ”Vikten 
av lärarens förkunskaper och intresse för datorstödd undervisning”. 
 I framtiden bör forskning genomföras kring hur man åstadkommer ett gynnsamt 
samarbete samt hur och om man kan använda datorn för att fånga upp och stärka de elever 
som själva känner sig som lågpresterande i bildämnet. 



 

Förord 

Denna studie som inneburit ett pedagogiskt projekt där datorn implementerats i bildämnet har 

för mig och min framtida yrkesroll varit mycket lärorik. Jag vill tacka de elever och lärare 

som ställt upp och gjort det genomförbart. Framförallt ordinarie bildlärare på skolan där 

empirin utförts som varit generös och både tillåtit mig använda sin undervisningstid och hjälpt 

till vid observationer. Jag vill dessutom tacka min handledare Ulf Buskqvist som gett mig 

stöd och klargjort den process ett examensarbete/C-uppsatsskrivande innebär. 

 Tack också till Johan min sambo och övriga familj och vänner vars tid och 

umgänge som försummats till förmån för denna studie och projekt. 



 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING..................................................................................................... 6 

SYFTE ................................................................................................................ 7 
FRÅGESTÄLLNINGAR................................................................................................ 7 
BEGREPP ............................................................................................................. 7 
DISPOSITION........................................................................................................ 8 

2. HISTORISKT ................................................................................................... 9 

DATORN I SKOLAN.................................................................................................. 9 
DATORN I KONSTEN ................................................................................................ 9 

3. LITTERATUR ................................................................................................. 11 

LÄRANDET ..........................................................................................................11 
SKOLA I FÖRÄNDRING, VAD KAN IKT TILLFÖRA? ..............................................................14 
DATORSTÖDD UNDERVISNING ...................................................................................15 
DATORSTÖTT SAMARBETE ........................................................................................16 
DATORN I BILDUNDERVISNINGEN................................................................................17 
SAMMANFATTNING  – LÄRANDET, SAMARBETE SAMT MÖJLIGHETER OCH FÖRDELAR MED IKT ...........19 

4. METOD.......................................................................................................... 21 

INSAMLING AV DATA ..............................................................................................21 
URVALSSTRATEGIER OCH BORTFALL.............................................................................21 
PROJEKTUPPLÄGG..................................................................................................23 
FÄLTSTUDIER.......................................................................................................24 
ANALYS AV DATA...................................................................................................27 
METODDISKUSSION ...............................................................................................28 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN ..........................................................................................29 

5. RESULTAT ..................................................................................................... 30 

DE DELTAGANDE ...................................................................................................30 
GRUPPERNAS SAMMANSÄTTNING ................................................................................31 
TOLKNING OCH ANALYS ...........................................................................................32 

Hur upplever eleverna datorn i bildämnet? .....................................................................................32 

Vilka för- och nackdelar upplever eleverna med parvis samarbete?....................................................34 

Vilka attityder har eleverna till samarbete?.....................................................................................35 

Hur ser samarbetet ut? ................................................................................................................36 

Finns det någon skillnad mellan hur elever upplever sin förmåga i traditionell undervisning i bild och 

digitalbildbehandling? ..................................................................................................................37 



 

6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION .................................................................... 39 

SLUTSATS ..........................................................................................................39 
DISKUSSION .......................................................................................................42 

7. REFERENSER................................................................................................. 46 

LITTERATUR ........................................................................................................46 
INTERNET ...........................................................................................................47 

BILAGA 1 

BILAGA 2 

BILAGA 3 

BILAGA 4 

BILAGA 5 

BILAGA 6 

 



 

 6 

1. Inledning 

Utgångspunkt för denna uppsats är debatten kring ”de nya teknikernas” intåg i skolan. 

Datorer, multimedia samt Informations- och kommunikationsteknik, IKT (som tidigare ofta 

betecknats IT) diskuteras som ett hinder och/eller potential för undervisning och 

lärandeprocesser. Många miljoner har satsats på teknik och utrustning i skolorna. 

Förespråkarna trodde att IKT skulle innebära en revolution för pedagogiken och didaktiken 

igenom att drastiskt underlätta och effektivisera lärandet. Tekniken har dock inte lyckats lösa 

lärandets problem, bara ändra dess förutsättning genom att t.ex. bidra med utvecklade 

möjligheter för flexibelt lärande, individualiserat lärande,  informationssökning, 

kommunikation, uttrycksmedel och dylikt. I många fall har tekniken emellertid blivit stående 

och i bästa fall använts som ordbehandlare eller till Internetsurfande. (Läroverktyg 

2005:passim)  

 Informationsteknikens intåg i skolorna innebär ofta en utmaning till de 

traditionella undervisningsmetoderna och organisationen av lärande, förutsatt att tekniken och 

resurserna används på det sätt de är ämnade för. Den nya tekniken kan innebära att skolans 

sedvanliga kunskapshierarki sätts på ända då det inte nödvändigtvis är läraren som har mest 

vetande inom datorer och annan informationsteknik. I tillägg så bör det påpekas att kunskaper 

om datorer och deras användningsområden i stor utsträckning har spridits utanför 

utbildningssystemet. Barn och ungdomar lär sig hur man hanterar den nya tekniken i hemmet 

och bland kamrater. Utbredningen av IKT har skett förhållandevis snabbt och effektivt, den 

har karaktäriserats av experimenterande och prövande och med mycket få inslag av 

undervisning (Säljö 2002:10ff). Vårt samhälle är datoriserat och då tekniken både är en stor 

del av många elevers liv och förmodligen också kommer att vara i framtiden bör de få 

kunskaper om och hur den kan användas på bästa sätt. Det kan handla om att använda 

tekniken som informationskälla, för kommunikation eller som läromedel och inte minst som 

uttrycksmedel.  

 Då jag själv har ett vikariat som bildlärare och det ämnet tillsammans med IKT 

och media är det som intresserar mig och det jag i framtiden vill arbeta med, växte idén om ett 

uppsatsprojekt med datorstödd bildundervisning fram.  

 Med utgångspunkt i de aspekter som här beskrivit så har jag genomfört ett 

projekt där jag tagit tillvara på de resurser som finns och använt bildbehandlingsprogrammet 

Paint Shop Pro för att implementera datorn i bildämnet. Paint Shop Pro är ett program som för 

mig var nytt, men principen är liknande andra bildbehandlingsprogram som jag kände till 
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innan. Detta är mitt bidrag till det stora IKT-diskussionen och förhoppningen är att det kan 

berika debatten med nya infallsvinklar. 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att både genomföra ett pedagogiskt IKT-projekt där datorn 

implementeras i bildämnet samt att utvärdera detta, främst med avseende på samarbetets 

innebörd för projektet och elevers uppfattning om sin egen prestation i förhållande till 

traditionella tekniker i bildämnet. 

Frågeställningar 

• Hur upplever eleverna datorn i bildämnet? 

• Vilka för- och nackdelar upplever eleverna med parvis samarbete? 

• Vilka attityder har eleverna till samarbete? 

•  Hur ser samarbetet ut? 

• Finns det någon skillnad mellan hur elever upplever sin förmåga i traditionell 

undervisning i bild och digital bildbehandling? 

Begrepp 

Jag väljer här att presentera ett par begrepp som är centrala i studien. Dessa begrepp 

behandlas utförligare i uppsatsens teorikapitel.  

 Informations- och kommunikationsteknik, IKT  ska som begrepp i denna uppsats 

förstås i egenskap av datorn och dess kringutrustning som ett verktyg i undervisning. Kommer 

här också att kallas ”den nya tekniken”. 

 Datorstödd bildundervisning/estetisk verksamhet ska här förstås som 

användandet av bildbehandlingsprogram men skulle i förlängningen kunna innebära 

multimedieprogram som ger möjlighet att förmedla både ljud, bild och text. Datorstöd skulle 

också kunna användas för insamlandet av information om och teoretiska uppgifter kring 

bildämnet, detta är dock ett område som hamnar utanför mitt projekt. 

 Samarbete ska här ses som samordnad och samtidig process som bärs upp av 

deltagarnas ömsesidiga engagemang att nå en gemensam lösning på ett problem/uppgift. 

Samarbete (kollaboration) vilar på interaktion mellan berörda personer och inte en 

arbetsfördelning (kooperation). Eleverna ska främst lära med varandra inte av varandra 

(Wyndhamn 2002:98).  
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Disposition 

I kapitel två presenteras kort informationstekniken/”den nya teknikens” intåg i den svenska 

skolan samt datakonstens födelse. I kapitel tre presenteras teorier kring lärandet, samarbete 

samt aktuell forskning kring IKT och datorstöd samt dess relation till bildämnet. Kapitel fyra 

presenterar tillvägagångssätt vid insamlandet samt analys av data.  Kapitel fem presenterar 

resultat i form av tolkning och analys i förhållande till de frågeställningar uppsatsen bygger 

på. I kapitel sex presenteras slutsatser utifrån uppsatsens syfte samt diskussion kring projektet 

och vidare forskning.  
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2. Historiskt 

I detta kapitel presenteras kort informationstekniken/den ”nya teknikens” intåg i den svenska 

skolan samt datakonstens födelse. 

Datorn i skolan 

Datorn har funnits i den svenska skolan i ungefär 20 år. I mitten på 80-talet genomfördes den 

första svenska statliga satsningen på datorer i grundskolan.  Målet var att ge högstadieelever 

datalära med ett skiftande innehåll, från såväl NO, SO som matematik. Efter en utvärdering 

såg man dock att innehållet bestod främst av programmering med mindre inslag av 

ordbehandling. Nästa statliga satsning på området sträckte sig från grundskolan till 

gymnasieskolan och särskolan. Syftet var att främja programvaruutveckling samt att förbättra 

och skapa kunskaper kring det fortsatta arbetet med datorer i undervisningen. Vid utvärdering 

1991 såg man dock att datorn oftast användes i svenska och specialundervisning. (Jedeskog 

Datorer IT och en förändrad skola 1998:75-86) 

 Tillämpningsområdena samt antalet datorer har sedan dess blivit successivt fler 

och både program samt datorer blir allt lättare att använda. Intresset för den nya tekniken IKT, 

Informations- och kommunikationsteknik har också ökat kraftigt under åren. Gunilla 

Jedeskog (IT, IKT och en förändrar lärarroll 1998:23f)  universitetslektor i pedagogik vid 

Linköpings universitet menar att skälen till detta förmodligen är många men hon framhåller 

vissa aspekter som hon menar varit drivande; skoldokument föreskriver användandet av 

dator/IT, IT-kunniga elever, satsning och kompetensutveckling av lärare inom IT-området 

samt IKTs möjlighet att förändra arbetssätt och lärarroll.  

 Under 80 samt 90-talet var det i huvudsak tre motiv som styrde ambitionen att 

tillämpa datatekniken i skolan; inlärning, arbetsliv och demokrati. Jedeskog (Datorer IT och 

en förändrad skola 1998:15f) menar dock att mot slutet av 90-talet kom ett fjärde motiv att 

dominera, nämligen IKTs inneboende potential och möjlighet att förändra skolans arbetssätt 

samt elev- och lärarroll. I dag finns IKT integrerat i, i stort sett alla ämnen i skolan, men ”den 

nya” teknikens utbredning är skiftande från skola till skola samt mellan olika ämnen och 

lärare. 

Datorn i konsten 

Gary Svensson (2000:27ff) beskriver i sin avhandling Digitala pionjärer hur datakonstens 

utveckling startade under 1960-talets första år. Detta skedde uteslutande i akademiska miljöer, 
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geografiskt spridda över västvärlden. Uttrycket Computer Art etablerades 1963 genom den 

första tävlingen i sitt slag, den korade ”den vackrast tillverkade datorbilden”. Även om 

konstformen under 60-talet etablerade sig i industriländerna så kom det att dröja länge innan 

universitetens konstskolor fick tillgång till egna datorer. 

 Under åren 1965-68 började det bli möjligt att identifiera gruppen 

datakonstnärer. Det var dock ingen samling konstnärer från en speciell ”skola” eller 

generation som kom sig att söka sig mot datakonsten. Om man ser till kärnan av den initiala 

datakonstens utövare i Sverige så kan man däremot finna några gemensamma nämnare; de 

flesta var födda under 30-talet och de var etablerade konstnärer som tidigare ägnat sig åt 

annan verksamhet. (Svensson 2000:67f) 

 Det var först under 1990-talet i samband med Internets intåg i skola, företag och 

privatliv ”allmänheten” började experimentera med datorn i konsten och detta ofta genom 

olika bildbehandlingsprogram. (Svensson 2000:153ff)  



 

 11 

3. Litteratur 

I detta kapitel presenteras teorier kring lärandet, samarbete samt aktuell forskning kring IKT 

och datorstöd samt dess relation till bildämnet. Vid litteraturval utgick jag delvis från forskare 

jag känner till genom lärarutbildningen, delvis från tips av min handledare och Karlstad 

universitets biblioteksdatabas men också genom KK-stiftelsen som bl.a. stödjer forskning 

kring och främjar användandet av IT inom skola och utbildning. Viss forskning kring IKT kan 

ses som inaktuell då den är gjord i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Det torde dock 

inte här ha någon större betydelse då forskning och teorier inte handlar om tekniken i sig och 

dess utveckling utan främst om lärandet som process.  

Lärandet 

Roger Säljö (2000:15ff) professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet menar att 

ett av de mest utmärkande dragen hos oss människor jämfört med andra arter är vår förmåga 

till att lära. Vi kan ta vara på erfarenheter och använda dem i framtida sammanhang. Han 

menar vidare att vad och hur vi lär oss är kulturellt betingat. I ett samhälle där folket inte 

använder skriftspråket måste människorna avsätta en stor del av den tid de har till lärande på 

att lära sig saker utantill. Allt från lagtexter till kunskaper om hur man jagar, fiskar och odlar 

memoreras och förs vidare från generation till generation. I vårt samhälle finns dock teknik 

som underlättar många dagliga procedurer och flyttar lärandets fokus. Miniräknare hjälper oss 

med komplicerade uträkningar, som dock inte medför att vi kan sluta lära oss matematik, vi 

behöver fortfarande få kunskap om och lära oss förstå räknesättens principer. Datorernas 

ordbehandlande program hjälper oss med stavningskontroll och kan fungera som ordbok, men 

det betyder inte att vi slipper lära oss att stava. Felstavade ord, kan ha en korrekt stavning vid 

en annan betydelse ex. full/ful.  

 Lärandet ses i stort sett alltid som något positivt och något man eftersträvar 

menar Säljö (2000:27f), men han påpekar samtidigt att detta inte bör ses som givet. I vårt 

samhälle sker många läroprocesser som är destruktiva och farliga både för samhälle samt 

individ. Vi lär oss fördomar om andra människor och kulturer, vi lär oss att uppskatta nikotin 

och andra droger, vi lär oss att slösa med naturens resurser. Människan lär i alla situationer, 

det går inte att undvika. Att ständigt misslyckas och inte förstå formar med all sannolikhet 

människor i samma utsträckning som mer positiva erfarenheter.  

 Lev Vygotskij, idag ansedd pedagogisk teoretiker som verkade i början av 1900-

talet utgick från det faktum att för att nå en optimal inlärningsprocess måste ett barns mognad 
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överensstämma med undervisningen. Att ett barn måste ha nått en viss utveckling innan denne 

kan lära sig algebra fastställer att utvecklingsnivån har ett orubbligt förhållande till 

utvecklingsmöjligheterna. Vygotskij styrkte denna teori och menade dessutom att något mer 

än utvecklingsnivån är relevant när man vill beskriva och förklara förhållandena mellan 

utvecklingsprocessen och undervisningsmöjligheterna. Vygotskij fastställde två områden i 

barnets utvecklingsnivå. Han menade att den första är barnets aktuella utvecklingsnivå som 

syftar på barnets psykiska utvecklingsnivå vilken formas av redan fullbordad utveckling hos 

barnet. Den andra benämnde han barnets möjliga utvecklingsnivå. Denna nivå kan barnet nå 

med viss hjälp eller anvisningar. Detta kan exemplifieras av två barn som nått samma 

intellektuella ålder, 10 år. Detta betyder att de bägge kan lösa uppgifter som 10-åringar kan. 

Det ena barnet löser emellertid med viss hjälp och stöd uppgifter som tillhör en 12-årings 

utvecklingsnivå, medan det andra barnet endast klarar att lösa uppgifter som ligger på en 11-

årings nivå trots viss hjälp och stöd. Området mellan barnets intellektuella utvecklingsnivå 

och möjliga utvecklingsnivå alltså mellan den faktiska och den potentiella nivån kallar 

Vygotskij den närmaste utvecklingszonen. Han menade vidare att det ett barn idag kan göra 

med hjälp av en vuxen eller i samspel med någon annan, klarar barnet själv i morgon och 

detta betyder att den närmaste utvecklingszonen kan hjälpa oss att bestämma barnets 

morgondag och vilken mognad som är i vardande.   (Lindqvist 1999:270f) 

 Tidigare hade man som nämnts endast tagit den intellektuella 

undervisningsnivån i beaktning inom pedagogiken och denna fick inte överskridas. Här låg 

tanken att undervisningen skulle fokusera på den nivå som barnet redan uppnått. Vygotskij 

vände på detta och menade att endast undervisning som ligger före barnets utvecklingsnivå är 

bra och intressant. Enligt hans teorier ska undervisning alltså förhålla sig till barnets 

potentiella nivå. (Lindqvist 1999:271f) Vygotskij menade också att undervisning bör 

uppfodra till samarbete och samspel mellan elever, då den mest stimulerande inlärningen sker 

i relation till någon annan (Bråten 1996:109).  Jan Wyndhamn (2002:98) tidigare 

lärarutbildare och forskare vid Linköpings universitet menar dock att det inte finns någon 

garanti för att en gynnsam interaktion kommer att ske endast på grund av att ett samarbete 

anordnas. Likväl menar han att elever i allmänhet kan etablera goda samarbeten, nyckeln till 

dessa ligger i upprättandet av en gemensam och väl avgränsad problemdefiniering. 

 En annan betydande faktor i lärandeprocessen är enligt Edward Thorndike, 

framstående pedagogisk psykolog, intresset. Han menade att allt vi gör, gör vi av intresse. Det 

kan vara allt från saker som verkligen intresserar oss till det negativa intresset där vi gör saker 

för att undvika obehagligheter. Med denna tes så visade Thorndike att intresset är vår 
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naturliga drivkraft och att detta i sin tur leder till att hela utbildningssystemet och 

undervisningsväsendet bör byggas upp med noggrann hänsyn till elevernas intressen. 

(Lindqvist 1999:55f) 

 Magnus Persson (2000:49-65) forskare och lärare vid Lunds Universitet 

understryker vikten av att använda elevernas kultur i undervisningen, med detta syftar han till 

att man bör lyfta in elevernas vardag och populärkulturen i skolan för att införa mer lust i och 

intresse för lärandet. Han betonar också vikten av att förena detta i både teori och praktik 

vilket innebär att eleven bör få använda uttryckssätten/populärkulturen praktiskt såväl som 

teoretisk för att nå en djupare förståelse. 

 Enligt David Kolb amerikansk professor i filosofi handlar lärande om hur vi tar 

till oss information. Han menar att människor föredrar olika sätt att lära och när han beskriver 

dessa utgår han från två aspekter, hur vi tar till oss information samt vad vi gör med 

informationen vi inhämtar. Han menar vidare att vi kan ta till oss information på en mängd 

olika sätt på en skala mellan konkreta upplevelser och abstrakt tänkande. Denna information 

kan sedan bearbetas på olika sätt, allt från reflektion och observation till aktivt 

experimenterande. Kolb menar därtill att i en optimal inlärningsprocess så finns de fyra ovan 

nämnda aspekterna med; konkret upplevelse, reflekterande observation, abstrakt tänkande och 

praktisk tillämpning i aktivt experimenterande. (Nationellt centrum för flexibelt lärande, 

Kolbs fyra lärstilar) 

 Kolb påvisar också fyra olika lärstilstyper som kan kopplas till dessa aspekter 

beroende på hur en person föredrar att lära/lär på bäst sätt. Han menar att pedagogen vid varje 

undervinsningssituation bör ha i åtanke att eleverna lär bäst och effektivast på olika sätt. 

Därtill menar han att ingen människa använder samma strategi i alla lärsituationer. Den ena 

typen Kolb beskriver är divergeraren som lär genom konkret upplevelse och reflektion. Det 

passar denne att arbeta med praktiska uppgifter, gärna i grupp. Divergeraren ser oftast hellre 

på när andra arbetar praktiskt än att arbeta själv. En annan typ är assimileraren som lär sig 

genom föreläsningar, processgenomgångar och egen forskning. Denne föredrar att läsa 

manualer framför att prova själv, lärarledda lektioner och föreläsningar brukar passa 

assimileraren. Denne föredrar ofta att arbeta på egenhand och kan bli tyst och tillbakadragen i 

en gruppdiskussion. Ytterligare en typ är konvergeraren, som tänker först och handlar sedan. 

Föreläsningar, analyserande övningar, dataanalyser och skrivet material är goda grunder för 

dennes lärande, som föredrar styrda inlärningsmetoder med moment av självstudier. Den 

fjärde lärstilen Kolb beskriver är ackommoderaren som lär sig bäst genom att arbeta praktiskt 

med konkreta uppgifter som experimenterande och ”trial and error”. Ackommoderaren lär sig 
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bäst av att arbeta i projekt, PBL eller av aktiviteter i liten grupp. (Nationellt centrum för 

flexibelt lärande, Kolbs fyra lärstilar) 

Skola i förändring, vad kan IKT tillföra? 

Både i de styrdokument som är aktuella för skolan och i samhällsdebatten beskrivs lärarens 

roll som förändrad gentemot det traditionella undervisningssättet.  Eleven ska inte längre 

endast ta del av lärarens kunskapsförråd utan istället handledas i metoder att söka andra 

kunskapskällor och information som sedan ska bearbetas, analyseras och granskas kritiskt. 

(Jedeskog IT, IKT och en förändrar lärarroll 1998:17) 

 Vissa menar att det är datoriseringen i skolan som har förändrat inställningen till 

lärande och att detta i sig har bidragit till den förändring som håller på att ske i synen på 

kunskap och hur vi tillägnar oss denna på bäst sätt. Denna omdaning betyder att fokus har 

flyttats från utlärande och undervisning till elevens arbete med sitt eget lärande. Vissa talar 

om att detta är ett resultat av att vi lämnar industrisamhället och nu är på väg in i 

kunskapssamhället, där produktion till stor del är automatiserad och människor istället arbetar 

med att styra, förvalta och förändra sådana processer. (2005:7 Lärovertyg) 

 Ola Erstad (2002:190) forskningsledare vid Forsknings- och 

kompetansenettverk for IT utdannning i Norge menar att det förändrings- och 

utvecklingsarbete det talas om i samband med IKT har en stark förankring i 

erfarenhetspedagogiken, konstruktivismen och metoder som problembaserat lärande, 

projektstudier och liknande där eleven tränas i att söka, finna och utveckla den kunskap de 

behöver inom ett viss område samt att fokus ligger på elevens ansvar för sitt eget lärande. 

Utöver detta menar Erstad att tekniken kan erbjuda stor variation av metoder och 

infallsvinklar på elevers lärande. Och dessa metoder stämmer med de ledande teorier kring 

lärande som skolans styrdokument bygger på.  

 Erstad (2002:195) menar att också lärarens roll blir förändrad vid användandet 

av IKT. Läraren ska fungera som en tränare och detta är en roll som blir allt viktigare för 

pedagogen då skolan inte längre handlar om inlärning i den bemärkelse det tidigare gjorde. 

Han påpekar också att gentemot elevens behov är det är viktigt att läraren är flexibel och 

växla mellan att vara föreläsare och diskussionsledare till handledare och ”bollplank”. 

Jedeskog (IT, IKT och en förändrar lärarroll 1998) påpekar också hon att IKT är en viktig del 

i processen mot det nya arbetssättet i skolan, då tekniken främjar lärarens roll som en 

handledare vilken uppmuntrar eleven till kunskapssökande. Också Dr Jane Healy (1999) 

amerikansk expert på inlärningsfrågor beskriver den vuxnes roll i den framgångsrika 
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undervisningen med IKT som en tränare som finns till hands, stöttar och uppmuntrar utan att 

säga åt eleven vad den skall göra. 

 Peter Gärdenfors (2002:5) å andra sidan menar att vi fortfarande vet tämligen 

lite om resultaten av datoranvändande i undervisningen. Området är stort och han menar 

vidare att det är svårt att säga något generellt om hur datorer inverkar på individer och 

gruppers lärande. 

 Erstad (2002:208) menar att vid undervisning med IKT-stöd är det viktigt att 

man inte ser tekniken i sig som den bidragande faktorn till lärandet utan att det är de resurser 

och metoder som tekniken bidrar med som stimulerar elevers lärandeprocesser. Också Helay 

(1999) varnar för ett allt för okritiskt användande av datorer i skolan. Hon understryker att 

blotta närvaron av datorer inte garanterar dess pedagogiska värde. Hon menar vidare att för att 

lyckas med IKT i undervisningen så krävs först och främst engagerade och intresserade lärare 

inte teknik, välstånd och utrustning. 

Datorstödd undervisning 

Säljö (2002:22) menar att IKT förmodligen är den största utmaningen och drivkraften i 

skolans sätt att organisera lärandet sedan boktryckarkonsten uppfanns på 1500-talet. Den 

massproduktion som då blev möjlig hade på sin tid en enorm betydelse för skola och 

utbildning då det medförde att man så småningom kunde tillhandahålla eleverna läroböcker 

av olika slag. 

 Enligt Jedeskog (Datorer IT och en förändrad skola 1998:16) skapar datorn/IKT 

en positiv förväntan och nyfikenhet hos de flesta elever. Hon menar att datorns status skapar 

entusiasm och att detta tillsammans med en intresserad och engagerad lärare frambringar goda 

förutsättningar för elevernas kunskapande. Något man bör ta tillvara på i lärandeprocesser. 

 Datorn inbjuder till problemlösning och till samtal mellan elever när de försöker 

hantera svårigheter och exploatera de möjligheter som erbjuds genom tekniken menar Säljö 

(2002:21f). Vidare beskriver han Janet Schofields studier som visar att elever frågar mer när 

de sitter vid datorn i klassrummet och att det lättare uppstår en kollegial och 

samarbetsorienterad relation mellan läraren och eleven. En annan av Schofields teorier som 

Säljö lyfter fram är den att ungdomarna utvecklar en annan strategi för att lösa problem, de lär 

sig exempelvis att det inte är så farligt att göra fel. Med IKT resurser kan man göra om 

uppgifter, antingen man skriver, räknar, ritar, konstruerar modeller eller något annat. 

Tekniken är generös mot den som vill pröva och börja om från början på ett sätt som tidigare 

tekniker papper, penna och suddgummi inte varit. Säljö menar att betydelsen av detta slags 
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förändringar ska inte underskattas.  

 Jedeskog (IT, IKT och en förändrad lärarroll 1998) menar att det är viktigt att 

sätta pedagogen i fokus när man diskuterar IKT och datorstödd undervisning. Hon anser att 

det läggs allt för stor vikt och tillit till tekniken och tillgången på den. Den kanadensiska 

forskaren Linda Harasim professor vid School of Communication vid Simon Fraser 

University i Canada lyfter fram lärarens planeringsarbete vid användandet av den nya 

tekniken som betydelsefull. Ofta blir det omfattande då mycket måste planläggs och 

instruktioner skrivas i förväg så att eleverna har möjlighet att se omfång av 

uppgift/projekt/kurs. (2005:48 Läroverktyg)  

 Säljö (2002) menar att pedagoger utan ”de rätta” kunskaperna kan vara rädda att 

förlora sin auktoritet i samband med den nya teknikens intåg i klassrummet. Detta samt en 

rädsla för det okända kan hindra lärare från att våga prova och försöka. Jedeskog (IT, IKT och 

en förändrad lärarroll 1998:39ff) framhåller tid och resurser som tänkbara hinder för 

användning av datorer/IKT, till detta kommer också ekonomiska aspekter. Relevanta program 

kan saknas och skolorna är rädda för de kostnader som reinvesteringar och tekniskdrift kan 

medföra på sikt. Tillgängligheten är ett annat hinder som hon beskriver. Ofta är datorer 

placerade i datasalar som kräver bokning och en detaljplanerad undervisning av läraren, vilket 

stoppar ett mer spontant användande.  

 Vidare beskriver Jedeskog (IT, IKT och en förändrad lärarroll 1998) lärarnas 

intresse för och användandet av datorer och IKT i undervisningen som varierat. Vissa lärare 

har en önskan att vilja förändra undervisningssituationen och drivs av pedagogiska frågor, 

medan andra har ett teknikintresse som underlättar användandet av datorer och IKT. Hon 

menar därtill att det också har visat sig att lärare är mer benägna att använda den nya tekniken 

om de har kollegor som redovisar erfarenheter inom området.  

Datorstött samarbete 

I sin avhandling ”Renderings and reasoning: Studying artifacts in human knowing”  

understryker Jonas Ivarsson att lärande alltid kräver en insats, men att datorn kan vara ett 

användbart verktyg i lärandeprocessen, speciellt om programmen/uppgiften kräver att elever 

samarbetar och diskuterar kring dem (2005:69 Läroverktyg). Mikael Alexandersson 

(2002:148ff) docent i pedagogik vid Göteborgs universitet styrker detta och menar också han 

att samarbete vid datorn i många fall kan vara givande för elevers lärande/kunskapssökande 

(detta kan jämföras med Vygotskijs teorier om att den mest stimulerande inlärningen sker i 

relation till någon annan). Alexandersson menar också att elever tycks finna det mer lustfyllt 
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att tillsammans skapa texter vid datorn, jämfört med enskilt skapande. Andra argument han 

påvisar som talar för samarbete är bl.a; att tänka högt ger fler idéer; att två personer kommer 

på mer än en; att man är bra på olika saker; att man lättare upptäcker stavfel när den andre 

skriver samt att man alltid kan lära av varandra. 

 Wyndhamn (2002:112) anser att datorn ofta fungerar gynnsamt för att etablera 

ett strukturerat och effektivt samarbete mellan elever. Han menar att datorn och den 

uppgift/det problem som ska lösas här kan bidra med en gemensam referensram och 

problemrymd som t.ex. att tillhandahålla information, locka till experiment och/eller erbjuda 

olika handlings vägar. Vidare menar Wyndhamn (2002:98) dock som tidigare beskrivits att 

det inte finns någon garanti för att en gynnsam interaktion kommer att ske endast på grund av 

att ett samarbete anordnas.  

 Jörgen Lindh (1997:207) Filosofie doktor i informatik vid högskolorna i 

Halmstad och Jönköping, menar att det mest givande i det datorstödda samarbetet är 

diskussionerna mellan eleverna, då de måste fundera över vad som sker på skärmen. Han 

menar att de t.ex kan ha olika uppfattning om hur något ska tolkas och att det åsiktsutbyte 

som sker förhoppningsvis kan ge upphov till nya tankar och kunskaper. Lindh påpekar därtill 

att pedagogen måste vara observant när eleverna arbetar parvis vid datorn, så att inte den 

duktigaste eleven tar kommandot och den andre passiviseras. Vidare menar han att det inte 

passar sig med datorstött samarbete i alla situationer och ibland är det ena arbetssättet att 

föredra framför det andra. 

 Jens Pedersen (1998:49ff) drar slutsatsen i sin forskningsöversikt 

Informationstekniken i skolan att det inte går att ge någon generell rekommendation vad det 

beträffar individuellt arbete eller grupparbete framför datorn. Han menar att faktorer och 

variabler som här har en viktig roll bl.a. är; elevers ålder och mognad, tillgång till datorer, typ 

av program och typ av ämne.  

Datorn i bildundervisningen 

I grundskolans kursplan för bildämnet står följande att läsa om ”den nya tekniken”  

 

”Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven  

– utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp 

av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret  

Eleven skall  

– ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och 
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tekniker” (Skolverket, kursplanen i bild för grundskolan)   

 

I kursplanen för estetiskverksamhet för gymnasieskolan hittar man följande om ”den nya 

tekniken” bilden:  

 

”Såväl traditionella konstnärliga metoder som nyare digitala för framställning av konstnärliga produkter 

kan ingå i ämnet.”  (Skolverket, kursplanen i Estetisk verksamhet för gymnasial utbildning) 

 

 Dagens samhälle är den historiskt sett den mest bildtäta kultur som funnits. De 

flesta bilder som konsumeras, kommuniceras, produceras och distribueras är i digital form. 

Bilderna finns överallt omkring oss och därför menar Anders Marner (2005:51) tidigare 

universitetslektor vid lärarutbildningen på Umeås universitet, att kunskaper i digital 

bildbehandling borde vara en medborgerlig kompetens. Han (2003:104ff)  menar också att 

bildämnets roll i skolans IKT-utveckling vad det gäller bildbehandling, grafik och medier 

hittills har varit liten. Marner anser att bildlärare och skolledare här har ett pedagogiskt ansvar 

att utveckla användandet av den nya tekniken. Han menar dessutom att konsten ibland präglas 

av en viss konservatism som säger att penseln är bättre än datorn och dessutom ett viktigare 

redskap för kreativitet och att detta kan fungera som ett hinder i implementerandet av den nya 

tekniken i bildämnet. 

 Enligt Jedeskog (1996:42f) är det bra att inleda den datorstödda 

bildundervisningen med att introducera ett bildbehandlingsprogram då dessa ofta är lätta att 

hantera och kan innebära en oteknisk och kreativ start för eleverna. Hon menar vidare att 

programmens lätthet till att kunna sudda, ändra, kopiera, klippa och klistra ofta tar väck 

frustrationen hos de elever som inte anser sig kunna skapa egna bilder. Bildmanipulation är 

också något Jedeskog menar att man med datorns hjälp enkelt kan åskådliggöra för eleverna 

och låta sedan dem själva prova kreativa lösningar utifrån ett foto och ett 

bildbehandlingsprogram. 

 Anna Klerfelt (2002:258ff) som forskat vid Göteborgs universitet om barns 

berättande och skapande med hjälp av dator, menar att berättandet är centralt i människans 

identitetsskapande. Hon menar det att kunna berätta och uttrycka sig om sig själv, sina 

erfarenheter och känslor skapar en identitet eller med andra ord uttryckt utvecklar en 

uppfattning om vem man själv är. Klerfelt menar vidare att datorn har stor kapacitet som 

uttrycksmedel, då den i likhet med människan kan beröra flera sinnen samtidigt. 

Multimediaprogram ger möjlighet att förmedla både ljud, bild och text och att vi därför bör 
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använda tekniken i undervisning. Hon menar också att barn och unga, genom att själva bli 

medieskapare, får en grund att stå på som ger förmåga att förstå och kritiskt granska det som 

de i annat fall endast är mottagare av. Vidare menar Klerfelt att många barn och unga i dag är 

mer vana med att använda musen som verktyg och rita på datorskärmen än att använda 

papper, pensel, penna och kritor. 

Sammanfattning  

– lärandet, samarbete samt möjligheter och fördelar med IKT 

Vi kan urskilja några olika faktorer som forskare menar är relevanta och betydelsefulla för 

lärandet. Vygotskij lanserade teorin om den nära utvecklingszonen som visar att endast 

undervisning som ligger före barnets utvecklingsnivå är bra och intressant.  Han menade att 

det ett barn idag kan göra med hjälp av en vuxen eller i samspel med någon annan, klarar 

barnet själv i morgon. Detta betyder att den närmaste utvecklingszonen kan hjälpa oss att 

bestämma barnets morgondag och vilken mognad som är i vardande. Vygotskij menade också 

att undervisning bör uppfordra till samarbete och samspel mellan elever, då den mest 

stimulerande inlärningen sker i relation till någon annan (Lindqvist 1999) 

 Flera studier som gjorts på användandet av IKT i undervisningen styrker 

Vygotskijs teorier om samarbetets betydelse för lärandeprocessen och menar att det ofta kan 

vara en givande faktor (Säljö och Lindroth 2002). Vidare kan intresset också tas upp som en 

viktig faktor för lärandet. Intresset är vår naturliga drivkraft och att detta i sin tur leder till att 

hela utbildningssystemet och undervisningsväsendet bör byggas upp med noggrann hänsyn 

till elevernas intressen. (Lindqvist 1999) Av detta följer också idéer om att man bör lyfta in 

elevernas vardag och populärkulturen i skolan, för att på så sätt öka intresset och främja lusten 

för lärandet. (Persson 2000) Kolb menar att lärandet utgår från två perspektiv, hur vi tar till 

oss information samt hur vi bearbetar denna information. Han beskriver fyra olika metoder 

vilka genom vi kan lära; konkreta upplevelser, reflektion och observation, abstrakt tänkande 

och aktivt experimenterande. Han menar att eleven använder samtliga sätt men att olika 

personer föredrar skilda tillvägagångssätt vid lärandet. Pedagogen bör enligt Kolb ta hänsyn 

till dessa aspekter i sin undervisning, i en optimal inlärningsprocess ska de alla aktiveras. 

(Nationellt centrum för flexibelt lärande, Kolbs fyra lärstilar) 

 Flera forskare menar att användandet av IKT i undervisningen ofta kan främja 

de arbetsmetoder där fokus ligger på elevens ansvar för sitt eget lärande och lärarens roll blir 

att handleda eleven i dennes kunskapssökande, precis som skolans styrdokument fordrar 

(Säljö och Lindroth 2002). Forskare belyser flera faktorer och variabler som bör tas i 
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beaktning när man använder IKT- datorstödd i undervisning. Det är bl.a. viktigt att man inte 

ser tekniken i sig som den bidragande faktorn till lärandet utan att det är de resurser och 

metoder som tekniken bidrar med som stimulerar elevers lärandeprocesser. (Erstad 2002) 

(Jedeskog IT, IKT och en förändrad lärarroll 1998) Det krävs först och främst engagerade 

och intresserade lärare inte teknik, välstånd och utrustning (Healy 1999). Pedagoger utan ”de 

rätta” kunskaperna bör inte heller rädas att använda tekniken (Säljö 2002). Vidare kan datorn 

ses som ett fullgott uttrycksmedel. Att kunna uttrycka sig och berätta är centralt i 

identitetsskapandet, datorn har stor kapacitet som uttrycksmedel inte minst med tanke på de 

möjligheter som finns att använda och förmedla både ljud, bild och text (Klerfeldt 2002). 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssätt vid insamlandet av data samt analys av denna. 

Genom att använda sig av skilda metoder är det möjligt att fånga in olika aspekter av en 

frågeställning. Detta innebär emellertid inte att man kan räkna med att få samma resultat av 

dessa. En kombination av olika metoder kan istället belysa den komplexitet som oftast råder 

kring sociala och mänskliga företeelser. I en studie kan användandet av olika metoder bl.a. 

påvisa att en människas ord och handling inte alltid stämmer överens. Vi kan dock aldrig 

avgöra om det ena är mer sant än det andra. (Bengtsson 2000:52) 

Insamling av data 

Då avsikten med studien varit att implementera datorn i bildundervisningen och utröna hur 

eleverna upplever samarbetets betydelse i samband med detta samt undersöka hur eleverna 

uppfattar datorn och sin egen prestation i bildämnet förefaller en kvalitativ ansats som mest 

relevant. Vid kvalitativa metoder söker man förstå individers förståelse, upplevelser och 

värderingar kring ett fenomen, dessa metoder kan också fungera när man vill beskriva ett 

fenomen, en kategori eller modeller (Helland 2003). För att försöka besvara mina 

frågeställningar och ha en möjlighet att förklara relevanta fenomen kring implementerandet av 

datorn i bilden har jag valt att göra en fältstudie med observationer, intervjuer samt 

frågeformulär som delades ut till de deltagande före respektive efter genomfört projekt.  

Urvalsstrategier och bortfall 

Min empiri utfördes på elevgrupper från en gymnasieskola med 1250 elever i en medelstor 

mellansvensk stad där jag sedan tidigare har kontakter.  Jag samtalade med en bildlärare på 

skolan och han var intresserad och lät ett antal elever delta i min studie som innebar att 

eleverna löste uppgifter/övningar i bildbehandlingsprogrammet Paint Shop Pro. Han såg det 

också samtidigt som en god erfarenhet, då han själv inte arbetat med datorstödd 

bildundervisning tidigare.  

 De tre undervisningsgrupper som deltog i projektet hade sammanlagt 60 elever. 

Alla elever var dock inte närvarnade vid övningarna, gruppernas sammansättning presenteras 

utförligare i ett senare avsnitt. Varje undervisningsgrupp bestod av elever från två olika 

klasser. Allt som allt deltog elever från sex olika klasser fördelade på fem SP klasser samt en 

NV klass. I studien medverkade endast elever i år ett som har ämnet bild som 

estetiskverksamhet en kurs de valt bland andra estetiska ämnen som drama, dans och musik. 
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Anledningen till att hela studien är gjord på elever från år ett är för att undvika eventuella 

förkunskaper i bildbehandlingsprogram som de kunnat erhålla genom undervisning på skolan. 

I år ett läser eleverna på skolan inga kurser som kan innehålla moment i 

digitalbildbehandling. De elever på skolan som annars får obligatorisk undervisning i 

digitalbildbehandling läser de valbara kurserna ”webbdesign” eller ”multimedia” i år två eller 

tre. Projektet var inte frivilligt för de deltagande utan ingick som en del av bildundervisningen 

för de elevgrupper som deltog. Intervjumomentet var däremot frivilligt och eleverna kunde 

avböja att besvara de två frågeformulären. 

 Det första formuläret besvarades av alla elever som var närvarande när projektet 

presenterades för de olika klasserna. Sammanlagt besvarade 51 elever det inledande 

frågeformuläret. Det avslutande formuläret besvarades av 49 elever. Fyra elever valde att inte 

besvara det avslutande frågeformuläret. Sex elever har också missat att besvara baksidan av 

det avslutande formuläret. 

 Projektet har utförts på bildlektioner under fem veckors tid. De två första 

grupperna hade sina lektionstillfällen under de två första veckorna medan den tredje gruppen 

hade undervisning den tredje och den femte veckan. Detta beroende på olika schemabrytande 

aktiviteter som omöjliggjorde att övningstillfällena ägde rum de två veckor då de andra 

grupperna hade sina undervisningstillfällen. Vid samtal med berörda lärare, vars lektionstid 

som ämnades tas i anspråk för min studie bad jag om att få låna elever att intervjua i 

anslutning till undervisningstillfällen. Emellertid var det svårt att få tillstånd från berörda 

lärare att göra dessa intervjuer i anslutning till lektionstillfällen varpå relativt få intervjuer 

kunnat utföras. 

 De elever som undervisades av lärare som godkänt att min studie sträckte sig 

över deras lektionstid tillfrågades om de ville ställa upp på intervju. Bengtsson (2000:45) 

påpekar att i liknande fall är informanter ofta av den verbala typen, vilket kan ge en viss 

majoritet för öppna och verbala intervjupersoner. Hon menar emellertid att detta inte behöver 

ses som en nackdel, utan snarare tvärt om då den typen av intervjupersoner kan berika och ge 

ett mer fylligt utgångs material än vad den motsatta typen möjligen kan ge. I detta fal 

upplevdes dock inte att de deltagande enkom var utav den verbala typen.  
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Projektupplägg 

Projektet omtalades för eleverna som ”Datorn i bilden” och kommer här att delvis omnämnas 

så. Ordningsföljden i empirins olika delar åskådliggörs i figur 1. För denna studie skapade jag 

ett antal uppgifter/övningar i bildbehandlingsprogrammet Paint Shop Pro. Dessa övningar 

innehöll både prov på bildmanipulering och skapande av egna bilder (se bilaga 1, 2 och 3). En 

pilotstudie utfördes på en grupp elever för att fånga upp svagheter och brister i studiens 

bildbehandlingsövningar samt frågeformulär.  

 

                                                  

Figur 1: Denna figur beskriver de olika stegen i den utförda empirin. 
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Som första steg i projektet söktes de elevgrupper som deltog i studien upp. Dessa grupper 

hade jag tidigare valt ut i samspråk med bildläraren vars tid projektet tog i anspråk. Jag gav de 

tre deltagande elevgrupperna ett frågeformulär att besvara. I samband med att formuläret 

delades ut så informerades eleverna om projektet ”Datorn i bilden” samt min roll som både 

lärare och forskare. Svaren i formulären gav mig en bild över deras förkunskaper, varpå två av 

de övningar jag tidigare skapat för programmet Paint Shop Pro valdes ut. Den första uppgiften 

som valdes kallas härefter fotot (se bilaga 1). Den bestod av ett moment där man 

manipulerar/bearbetar ett fotografi. Den andra uppgiften kallas härefter för skogen (se bilaga 

2). Den bestod av instruktioner om hur man kan rita en skog. De elever som ville fick också 

tillfälle att om de ville vid det första övningstillfället prova på olika effekter/fritt testa 

programmets möjligheter kring den första övningen fotot. Övningarna och de foton som 

eleverna hade möjlighet att välja mellan för att sedan bearbeta i den första uppgiften mejlades 

till eleverna så de hade dem vid första lektionstillfället. Vi det inledande övningstillfället fick 

de tre grupperna olika instruktioner om hur de skulle arbeta. Den första gruppen fick 

instruktioner om att samarbeta parvis, den andra fick de själva avgöra om de ville arbeta i par 

eller enskilt och den tredje gruppen fick instruktioner om att arbeta enskilt. Eleverna fick 

sedan varsitt häfte med uppgiften fotot och instruktioner att sätta igång att arbeta. För att 

undvika problematiken kring ”borttappade” arbeten, så ombads eleverna att mejla mig det de 

hunnit skapa under den första lektionen. Dessa arbeten mejlades sedan tillbaka till eleverna i 

tid till det andra lektionstillfället. 

 Generellt har de deltagande under de två lektionstillfällena haft tid att lösa två 

övningar, några elever har haft tid att själva experimentera fritt med Paint Shop Pro. De elever 

som valde att experimentera fritt med Paint Shop Pro valde samtliga att arbeta med 

fotomanipulering/bearbetning. Exempel på bilder eleverna skapat hittas under bilaga 3. 

Eleverna fick efter det andra och avslutande lektionstillfället besvara ett frågeformulär (se 

bilaga 5). I anslutning till det avslutande lektionspasset gjordes också en gruppintervju per 

elevgrupp, detta blev sammanlagt tre intervjuer. 

Fältstudier 

För att ha möjlighet att ge eleverna relevanta övningar att arbeta med i projektet var det 

nödvändigt att anskaffa en uppfattning om elevernas datakunskaper samt förkunskaper i 

programmet Paint Shop Pro eller andra bildbehandlingsprogram. För att kartlägga elevernas 

förkunskaper samt för att försöka fånga in attityder och värderingar kring digital 
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bildbehandling, så fick de deltagande som nämnts fylla i ett frågeformulär som delades ut och 

besvarades i en klassrumssituation 1-2 veckor innan första lektionstillfället i projektet ”Datorn 

i bilden”. Genom detta formulär har jag också försökt fånga upp elevernas/respondenternas 

attityder till datorer, bildämnet samt sin egen relation till dessa. 

 Det avslutande frågeformulärets huvudsyfte var att försöka få fram ärliga svar 

kring hur eleverna uppfattade det eventuella samarbetet. Något som jag tror kan vara svårt att 

svara öppet/ärligt på i en klassrumssituation/gruppintervju om samarbetspartnern sitter 

bredvid och eleven inte tyckt att samarbetet fungerat. Ett syfte var också att försöka utreda om 

eleverna känt sig nöjda med sina egna prestationer. Formuläret hade dessutom som syfte att 

fånga in attityder och värderingar kring implementerandet av datorn i bilden och elevernas 

föreställningar om sin egen prestationsförmåga inom ramen för bildämnet. Det hade varit 

idealiskt att istället för frågeformulär här intervjua ett större antal elever. Men p.g.a. att det 

som jag tidigare nämnt var svårt att få tillstånd från de lärare vars tid undersökningen tog i 

anspråk samt tidsåtgången för mig som leder intervjuerna har frågeformuläret valts som ett 

komplement och substitut. Bidragande faktor till valet av formulär är också att det är viktigt 

att genomföra intervjuer och frågeformulär så snart som möjligt efter att ett fenomen inträffar 

eftersom vi annars kan drabbas av minnesförskjutningar, vilket kan påverka tillförlitligheten 

av studien (Östbye 2003:140). Eftersom det var svårt att få tillstånd till att låna elever i 

anslutning till projektets lektionstillfällen, ville jag inte dröja med intervju till bildlektionen 

veckan efter, då det skulle ha blivit en allt för lång tidsperiod mellan fenomen och 

intervjutillfälle. Här bör poängteras att frågeformulären inte använts i syfte att kunna uttala sig 

om generella förhållanden för en större grupp, utan endast hur det kan förhålla sig när vissa 

förutsättningar råder. Frågeformulär/enkäter och surveyundersökningar används annars 

vanligen för att kunna dra generella slutsatser om en större population. (Johansson 2000:78) 

 Fältobservation eller deltagande observation som det också kallas, är en central 

metod när man vill samla in data som berör deltagarnas uppfattningar, värderingar och 

handlande (Helland 2003:99). I studien har jag valt att observera eleverna medan de löser 

uppgifter/övningar i bildbehandlingsprogrammet Paint Shop Pro. Detta främst för att försöka 

se hur samarbetet ser ut i de fall parvis samarbete bedrivits samt söka förstå skillnader i hur 

man kan ta sig an uppgifterna/övningarna. Det kan ofta vara bra att börja en studie med 

observation för att på så sätt senare kunna ställa intressanta och relevanta frågor vid intervju 

(Bengtsson 2000:42). I denna studie har intervjuerna delvis byggts på frågor kring sådant som 

observerats vid övningstillfällen.  

 En observatör kan omöjligen dokumentera allt som händer runt omkring den, 



 

 26 

utan måste göra någon form av urval och bestämma sig för vad man letar efter. Till detta urval 

kan man ha hjälp av en observationsguide där man listar frågeställningar och teman som är 

relevanta. Vissa forskare menar dock att denna observationsguide kan hämma och styra 

observatören. (Bengtsson 2000:50ff) I studien användes ljudupptagning samt en 

observationsguide. Som observationsguide fanns föreställningar kring hur eleverna kan 

fungera vid eventuellt samarbete. Om de kompletterade varandra och hjälptes åt, om de 

kanske fördelade arbetet mellan sig eller om den ena parten dominerade. Vid observationer 

har jag också haft hjälp av den bildlärare vars lektionstid projektet tog i anspråk.  

 Det kan vara olämpligt att föra anteckningar under själva observationen då dessa 

kan hämma de observerade genom att ständigt göra dem påminda om att de är föremål för en 

undersökning. Men å andra sidan bör man dessutom ha i åtanke att man snabbt glömmer 

mycket av det man observerar och att det därför också kan vara en stor fördel om man har 

möjlighet att anteckna under observationen. (Bengtsson 2000) Vid ett fåtal tillfällen 

antecknades observerade fenomen, men det kändes avigt varpå detta undveks.  

 En observatör har möjlighet att anta olika roller under sin studie. Denna roll kan 

pendla från en tämligen aktiv och deltagande roll till en mer observerande men ändå 

närvarande roll. Observatören påverkar i stort sett alltid situationen mer eller mindre. 

Observatören bör vara medveten om att de observerade kan vara inriktade på att visa den bild 

av situationen som de tror att observatören är intresserad av. (Östbye 2003:112f) Min roll i 

denna studie pendlade från aktiv observatör till lärare.   

 Kvalitativa intervjuer är en betydelsefull metod för att fånga deltagarnas 

värderingar och attityder. Genom möjligheten att kunna ställa följdfrågor kan man nå ett 

djupare svar (Östbye 2003:99). I min undersökning används semistrukturerade 

gruppintervjuer som kännetecknas av att frågorna på förhand är definierade men att 

svarsalternativen är relativt öppna och att det därtill finns utrymme för intervjun/samtal att 

formas efter respondenterna vid gruppintervju. Fördelen med gruppintervjuer kan vara att 

samtalen har möjlighet att utvecklas vidare och djupare än vad som är sannolikt mellan endast 

intervjuare och en respondent (Östbye 2003:102f). I studien ställs vid varje intervjus början 

vida och allmänna frågor om olika arbetssätt, grupparbete, enskilt arbete och arbete i par (se 

bilaga 4). Genom att låta respondenten själv få berätta om begreppen som är relevanta för och 

ingår i undersökningen kan man undvika att styra respondenten mot omedvetna mål. Vidare 

är det viktigt att följa upp svaren med följdfrågor för att verkligen förstå om man uppfattat 

vad den intervjuade menar. (Bengtsson 2000:46) 

 Mina intervjuer gjordes i klassrum/bildsal utan närvaro av andra elever eller 
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lärare. Jag hade möjlighet vid två av tre intervjutillfällen bjuda på fika. Detta gjordes för att få 

en mer avslappnad stämning. Samtliga intervjuer spelades in med respondenternas samtycke. 

Samma dag som intervjuerna genomfördes transkriberades dessa också. För att minimera 

risken med s.k. intervjuareffekt  (Östbye 2003:153) där man riskerar att få de svar från 

respondenten som de tror att intervjuaren önskar så har det gjorts klart för 

eleverna/respondenterna att jag inte har något med deras betygsättning och bedömning i 

ämnet bild att göra. 

Analys av data 

Analys handlar om att upptäcka, tolka, översätta och förmedla. Den kvalitativa analysen 

kännetecknas av att den till viss del sker intuitivt och därför är den ofta svår att beskriva. 

Analysen är en pågående process som sker parallellt med undersökningen (Sandberg och 

Thelander 2000:208ff). Analysen, precis som insamlandet av data bygger på undersökningens 

syfte och frågeställningar. Dessa har dock inte varit konstanta under denna studie utan har 

påverkats och omformulerats i samspel med insamlandet och analys av data. Mitt insamlade 

material i form av transkriberade intervjuer och noteringar från observationsupptagningar 

samt besvarade frågeformulär har granskats dels som informationsbärare i sig och dels med 

utgångspunkt i mina frågeställningar. På så sätt har jag systematiserat och reducerat data för 

att kunna dra vissa slutsatser. I min analys har jag som brukligt vid kvalitativa analyser 

operationaliserat varje frågeställning och granskat data från olika infallsvinklar för att söka 

finna delar som är betydelsefulla för helheten (Sandberg och Thelander 2000:208). Analysen 

har varit deduktiv vilket betyder att jag i min förförståelse utgått från de tankar och teorier om 

lärandet och samarbete som presenterades i kapitel tre. Jag har dock icke sökt verifiera dessa, 

utan förbehållslöst undersökt om insamlad data styrker eller bestrider tidigare forskning. 

Analysens huvudfokus ligger på intervjuerna. Nedan följer en genomgång av hur jag angripit 

data utifrån frågeställningar; 

• Hur upplever eleverna datorn i bildämnet? 

Dels har jag tittat på de olika frågeformulären var för sig, dels de olika 

undersökningsgruppernas svar i relation till varandra och dels också de olika frågeformulären 

i relation till varandra. På detta sätt har jag sökt finna mönster för att kunna dra slutsatser. Jag 

har jämfört dessa slutsatser med observationsupptagningar och noteringar samt material från 

intervjuer. 

• Vilka för- och nackdelar upplever eleverna med parvis samarbete? 

Precis som vid första frågeställningen har jag här granskat frågeformulären med skillnaden att 
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det inledande formuläret i denna fråga inte behandlats. Jag har också lagt stor vikt på svaren 

från intervjuer.  

• Vilka attityder har eleverna till samarbete? 

Här var det viktigt att först reda ut hur respondenterna definierar ett samarbete. De avslutande 

formulären har granskats och jämförts med material från intervjuer. Här fick jag mycket data 

från frågeformulären. 

•  Hur ser samarbetet ut? 

Här har jag främst granskat observationsmaterial föra att sökt finna det ”gynnsamma 

samarbetet”, men också letat efter vilka olika typer av samverkan som eleverna tolkar inom 

ramen för samarbete. Elevernas egna antaganden om hur det samverkat har också rests mot 

mina observationer. 

• Finns det någon skillnad mellan hur elever upplever sin förmåga i traditionell 

undervisning i bild och digitalbildbehandling? 

Här har jag sökt i data från intervjuer efter yttranden om den egna förmågan och prestationen. 

De avslutande formulärens frågor och svar kring detta har också granskats. 

Observationsmaterial har dessutom skärskådats efter yttranden och handlingar som är 

relevanta för elevens uppfattningar kring skapande processen. 

Metoddiskussion 

Genom denna kvalitativa studie har jag försökt gå på djupet, för att på så sätt kunna beskriva 

fenomen som vid vissa förutsättningar är givna när man implementerar datorn i bildämnet. 

Dessa förutsättningar kan i många fall vara okontrollerbara så som elevernas mognad och 

intresse. Det är viktigt att ha i åtanke att studien är en hermeneutisk metod vilket betyder att 

den bygger på beskrivningar och analys av mina tolkningar av fältstudien. Min tolkning är 

knuten till min förförståelse av ämnet. Studien är gjord på elevers uppfattningar och deras 

handlingar, vilka är komplicerade och kan ofta tolkas olika beroende på infallsvinklar och 

perspektiv. Som tidigare beskrivits användes olika angreppssätt i fältstudien, detta för att få en 

mer rättvis och nyanserad bild. (Thurén 1996:45ff) 

 Studien valdes att utföras på tre skilda grupper, där en grupp samarbetade, en 

arbetade enskilt och en grupp fick själv välja om de ville arbeta i par eller enskilt. Detta för att 

möjliggöra göra en jämförelse mellan parvis samarbete och enskilt arbete. Att låta eleverna 

arbeta i par vid det ena tillfället och enskild vid det andra tror jag inte skulle gagna studien då 

eleverna efter det första tillfället skulle ta med sig vissa kunskaper som kunde ha påverka hur 

de tog sig an uppgiften vid nästa tillfälle. Vilket skulle leda till olika utgångspunkter för 
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arbetet i par samt enskilt, något som i denna studie inte är önskvärt för reliabilitet samt 

tillförlitlighet. 

 Min roll som forskare kan ses som problematisk då själva empirin utfördes i 

klasser utan generella förkunskaper om programmet Paint Shop Pro, vilket betyder att 

eleverna såg mig också som ”lärare” och inte endast som forskare. Detta har betytt att de bett 

mig om hjälp när de ”kört fast”, de har också önskat feedback och frågat om jag tycker att de 

gör ”rätt”. Jag har i dessa situationer försökt att vägleda eleverna och samtidigt noterat typen 

och mängden av frågor för att försöka utröna skillnader på undervisningsgrupperna, de som 

arbetat enskilt respektive de som arbetat parvis.  

 Mina intervjuer transkriberades som tidigare beskrivits redan samma dag som de 

genomfördes. Jag har dock inte gjort någon skillnad på vem i de olika intervjugrupperna som 

sagt vad, då jag upplevde det svårt att minnas eller höra på rösterna vem som sagt vad. Det 

samma gäller mina upptagningar från observationstillfällen. Jag har inte dokumenterat vem 

som sagt vad utan endast mängden och typen av frågor. 

Etiska överväganden 

I denna studie har det tagits hänsyn till de etiska aspekter det ställs krav på inom forskning 

(Helland 2003:126f). Syftet med studien har beskrivits för de deltagande och eleverna har 

tillfrågats om sitt deltagande i god tid innan undersökningens utsatta tid. De har också 

informerats om att deras deltagande är konfidentiellt, att intervjuer samt lektionstillfällen tas 

upp på ljudband/mp3 och att det råder tystnadsplikt vilket betyder att inga uppgifter kommer 

att offentliggöras på ett sådant sätt att svaren/handlingar kan identifieras.  



 

 30 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat i form av tolkning och analys i förhållande till de 

frågeställningar uppsatsen bygger på. Kapitlet inleds med en kort presentation av de 

deltagande elevernas förkunskaper och inställning innan projektet ”Datorn i bilden” 

genomfördes samt de deltagande gruppernas sammansättning.  

De deltagande 

Utifrån det inledande frågeformuläret som projektets deltagande elever besvarat har jag skapat 

mig en bild av deras inställningar och attityder till implementerandet av datorn i bilden samt 

datorn i allmänhet. Frågeformuläret besvarades av 51 personer, 39 flickor och tolv pojkar. 27 

av eleverna ”instämde helt” på frågan om de tycker det är roligt att arbeta med datorer, ett 

fåtal elever instämde inte eller hade ingen åsikt i frågan och 19 elever ”instämde delvis”. Alla 

elever har datorer hemma och 39 av eleverna sitter vid datorn mer än tre timmar i veckan.  

 Av dem som besvarade formuläret hade 40 prövat att arbeta med 

bildbehandlingsprogram tidigare. Av dessa svarar nästan alla att det är programmet Paint som 

de använt. Detta är en medföljande programvara till Windows. De menar generellt att deras 

förkunskaper är ”bra” eller ”ganska små”. 19 av eleverna har arbetat med eller provat 

programmet Paint Shop Pro som ingår i studien. Överlag svarar eleverna att det har ”ganska 

små” eller ”inga förkunskaper” i Paint Shop Pro, ett fåtal menar att de har ”bra” eller ”mycket 

bra” förkunskaper. Av alla de elever som besvarat frågeformulären menar endast sex elever 

att de fått undervisning i digital bildbehandling i grundskolan. Detta tål att jämföras med det 

kursplanen i bild för grundskolan uttrycker1.  

 Hälften av eleverna instämmer helt på frågan om de vill lära sig att arbeta med 

ett bildbehandlingsprogram. Av den andra hälften instämmer nästan alla delvis, medan ett 

fåtal ”inte instämmer” eller inte har en åsikt i frågan. Knappt hälften instämmer inte på frågan 

om de tycker datorn och bildbehandlingsprogram inte hör samman med bildämnet. Drygt 

hälften svarar delvis och ett tiotal har ingen åsikt i frågan.  

                                                 
1 ”Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven  
– utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade 
metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret  
Eleven skall  
– ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker”  
(Skolverket, kursplanen i bild för grundskola) 
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Gruppernas sammansättning 

Den första undervisningsgruppen i projektet fick instruktioner att arbeta parvis. Gruppen 

bestod vid det första lektionstillfället endast av flickor, dessa var 16 till antalet. Vid det andra 

tillfället tillkom en pojke samt en flicka, medan en flicka som deltog vid det första tillfället 

inte närvarade. Detta innebar att gruppens sammansättning vid det andra tillfället var: 

2 flickor enskilt 

1 pojke enskilt 

7 par flickor (allt 14 st.) 

 Vid min första intervju som skedde i anslutning till det andra lektionstillfället 

för den grupp som fått instruktioner att samarbeta parvis deltog fyra flickor varav tre hade 

arbetat tillsammans med någon medan den fjärde hade arbetat enskilt. Flickan som arbetat 

enskilt deltog endast vid det andra lektionstillfället. Flickorna från detta intervjutillfälle kallas 

här efter för flickor från intervjugrupp ett. 

 Den andra undervisningsgruppen fick själva välja om de ville arbeta enskilt eller 

parvis. Några elever ur gruppen frågade om det hade betydelse för betygen hur de valde att 

arbeta då svaret de fick var att det inte hade någon betydelse valde de att samarbeta. Ett par 

andra pojkar menade att man lär sig mycket mer när man arbetar enskilt och valde därför det 

arbetssättet. Gruppens sammansättning vid det första tillfället var: 

1 flicka ensam 

2 par flickor (allt 4 st.) 

6 pojkar enskilt  

2 par pojkar (allt 4 st.) 

Sammansättningen vid det andra tillfället var: 

2 flickor arbetade enskilt 

2 par flickor (allt 4 st.) 

5 pojkar enskilt  

2 par pojkar (allt 4 st.) 

 Vid min andra intervju som skedde i anslutning till det andra och sista 

lektionstillfället för gruppen som själva valt arbetssätt deltog tre pojkar varav två av dem hade 

samarbetat och den tredje hade arbetat ensam. Dessa pojkar kallas här efter pojkar från 

intervjugrupp två. 

 Gruppen som fick instruktioner att arbeta enskilt bestod av tio flickor samt sex 

pojkar vid det första tillfället. Vid det andra övningstillfället deltog nio flickor samt åtta 
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pojkar. Vid den tredje intervjun som skedde i anslutning till gruppen som arbetat enskilts 

andra och sista lektion deltog två flickor, dessa flickor kallas här efter flickor från 

intervjugrupp tre. 

Tolkning och analys 

Hur upplever eleverna datorn i bildämnet? 

Efter avslutat projekt tyckte elever som arbetat enskilt allmänt att det var roligare att arbeta 

med datorn i bilden än de elever som arbetat parvis. De som arbetat enskilt var också generellt 

mer positiva till fortsatt arbete med ”datorn i bilden” och skulle i de flesta fall vilja jobba mer 

med digitalbildbehandling. Eleverna hade främst en önskan om att fortsätta jobba med 

”bildbearbetning/bildmanipulering”, något den första övningen ”fotot” innehöll. 

 De tre pojkarna från intervjugrupp två höll med om att datorn borde ha en given 

plats i bildundervisning. De tyckte vidare att uppgiften att manipulera ett foto var roligast och 

det var också den övningen de tyckte de presterade bäst på resultatmässigt. Två av dem 

menade att det var allt för svårt att rita/måla bilder med hjälp av datorn, de ansåg att de var för 

”darrhänta”. På frågan hur de tycker att man bör använda datorn i bilden svarade en av 

pojkarna ”Med datorn modifierar man bilder och behandlar dem, basicaly” och de andra två 

höll med honom till fullo. Den ena av pojkarna berättade att han hemma har skissat med 

penna på vanligt papper och sedan skannat in bilden och fortsatt att arbeta med den i ett 

bildbehandlingsprogram, han menade att detta var ett bra sätt att använda datorn som verktyg. 

Generellt tyckte eleverna bättre om att arbeta med övningen som innehöll bearbetning av ett 

foto än den andra övningen som gick ut på att rita/måla en skog. Den i särklass största orsaken 

till detta som uttryckts var precis som pojkarna lät förstå, att den första övningen inte var lika 

svår som den andra.  

 Flickorna från intervjugrupp ett tror att det kan vara bra att kunna ett 

bildbehandlingsprogram om man vill redigera foton, t.ex. ta bort röda ögon. De menar också 

att de kan få användning för ett bildbehandlingsprogram när de ska göra framsidor/bilder till 

sina arbeten i skolan. Pojkarna i intervjugrupp två tyckte inte att det är nödvändigt att kunna 

hantera ett bildbehandlingsprogram, utan snarare roligt att kunna. 

 Flickorna från intervjugrupp ett tyckte att instruktionerna till övningarna var 

tydliga men att det kändes ”så mycket” och därför upplevdes arbetet också till en början tungt. 

En av flickorna gav uttryck för att hon inte viste att man kan skapa ”sådana” bilder och att det 

var roligt att deras bilder blev så bra tillslut. Alla fyra menade att bilderna blev mycket bättre 
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än de kunnat tro när de var färdiga, då det till att börja med kändes det omöjligt att skapa en 

skog. 

 Flickorna från intervjugrupp tre tyckte att det var roligt att använda datorn i 

bilden. En av dem sade ”Det är roligt liksom, nu för tiden är det väldigt mycket med datorer 

och då är det bra att kunna” den andra flickan menade att det kändes lite stressigt och ont om 

tid ”Det var allt för kort tid, det skulle nog bli ännu roligare om man lärde sig mer”. Flickorna 

tyckte som de flesta andra bäst om den första uppgiften som innebar bearbetning av ett foto. 

Flickorna uttryckte det bl.a. som ”Det är svårt att rita bilder med musen, bättre att jobba med 

bilder” och ”Måla med musen skakigt, det blir som att datorn målar”. Flickorna trodde vidare 

att de tror de kommer att ha användning för sina nyfunna kunskaper i Paint Shop Pro. Den ena 

flickan berättade att hennes mamma är egen företagare med mottagning och att hon brukade 

göra skyltar att sätta på dörren ”Mm, till exempel jag skulle kunna göra skyltar med bilder, 

sådana typ att det är ledigt, att det är jullov… eller nej jul stängt! jag skulle kunna göra någon 

fin bild till det” den andra flickan menade ”Kul och bra att kunna göra om bilder man 

använder det ju överallt nästan”  

 Stämningen i datasalarna under övningstillfällena var generellt lugnare och 

positivare i den grupp där man arbetade enskilt. Eleverna var där mer benägna att vilja 

utforska programmet samt också visa varandra vad de åstadkommit. Eleverna som arbetat 

parvis gav oftare uttryck för att uppgifterna var svåra och bad i högre grad om hjälp. Av de 

elever som uttryckte att de inte tyckt det var roligt att göra övningarna var alla flickor som 

arbetat parvis. 

 Klerfelt (2002:258ff)  menar att många barn och unga i dag är mer vana att 

hantera musen som verktyg vid ritande än papper, penna, pensel och kritor. Detta var 

emellertid inte något som någon av de tillfrågande eleverna kände igen sig i, eller det 

uppfattades som vid observationer. Klerfelt har dock gjort sin forskning på yngre elever och 

det är möjligt att det är ett generationsskifte på gång i denna. Enligt Säljö (2002:21) är IKT-

resurser generösa vare sig man konstruerar modeller, ritar, skriver eller något annat. Det är 

lättvindigt att pröva och börja om från början på ett helt annat sätt än papper, penna och sudd 

tillåter. Jedeskog menar att bildbehandlingsprogrammens lätthet till att kunna sudda, ändra, 

kopiera, klippa och klistra tar väck frustrationen hos de elever som inte anser sig kunna skapa 

egna bilder (1996:42). 

  Jedeskog (1996:42f)  och Säljö (2002:21) beskriver teknikens enkelhet att 

sudda, gå tillbaka och börja om som fördelar med datorstödd undervisning i bl.a. bildämnet. 

Under projektet har dock dessa faktorer ibland kunnat ses som ett hinder för bildskapandet då 
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just enkelheten gjort att vissa elever börjar om från början, gång på gång då de inte känner sig 

helt nöjda vilket leder till att övningarna aldrig blir färdiga och frustration kring detta skapas. 

Vilka för- och nackdelar upplever eleverna med parvis samarbete? 

Alla elever som deltog vid intervjuerna ansåg att det kan vara bra att samarbeta för då har man 

möjlighet att lära av varandra och hjälpa varandra, eller som en pojke från intervjugrupp två 

uttryckte det ”Mina datorer krånglar jämt, och då kan det vara bra att få hjälp” eller som en 

flicka från intervjugrupp ett menade ”Det är nog lättare att förstå om man är två” ytterligare 

en flicka från samma grupp sade ”Det är bra att få diskutera saker när man ska lära sig något 

nytt”.  

 Av dem som arbetat parvis tror de flesta att det är en fördel att få arbeta 

tillsammans både för förståelsen samt resultaten av övningarna. De dock samtidigt att det 

förmodligen är mer lärorikt att arbeta enskilt. Ungefär hälften av de som besvarat 

frågeformuläret och arbetat parvis trodde att det hade varit mer lärorikt att få arbeta enskilt.  

De flesta både de som arbetat parvis och de som arbetat enskilt tror att det blir mer gjort när 

man arbetar enskilt och att det lätt kan bli tjafs om man försöker att lösa liknande uppgifter 

tillsammans. En pojke från intervju grupp två sade ”Det lätt blir en massa tjafs och kaos när 

man ska försöka samarbeta så här” [syftar på samarbete vid dator]. Pojkarna menade att de 

inte kunde rekommendera mig att låta andra elever arbeta parvis med de övningar de själva 

gjort, men två av dem tyckte ändå att eleverna själva borde få välja arbetssätt. Flickorna från 

intervjugrupp ett var överlag mer positiva till samarbete och det var flickor generellt som 

upplevdes hålla koncentrationen bäst vid parvis samarbete. Flickorna från intervjugrupp ett 

skulle rekommendera andra att arbeta parvis vid introduktionen av Paint Shop Pro, men att 

man sedan bör få göra individuella uppgifter också. De ansåg vidare att den andra övningen 

”skogen” skulle fungera bra vid enskilt arbete ”Så slipper man tjafsa om vilken färg man ska 

ha och så” sade en av dem. 

 Tidigare forskning kring datorstött samarbete framhåller vikten av att eleverna 

för en diskussion kring det gemensamma problemet/uppgiften (Säljö och Lindroth 2002). Vid 

observation upplevdes det som att eleverna hade en större benägenhet att föra ett resonemang 

och diskutera vid den första uppgiften ”fotot”, medan samarbetet vid den andra uppgiften 

”skogen”, snarare bestod i att ge varandra instruktioner eller att bägge i turordning provade 

sig fram. 

 Argument som Alexandersson (2002:148ff) menar talar för parvis samarbete vid 

datorn är bl.a.; att tänka högt ger fler idéer; att två personer kommer på mer än en; att man är 
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bra på olika saker samt att man alltid kan lära av varandra. Dessa argument har också eleverna 

talat om, men mer än hälften av de tillfrågade menar ändå att de generellt tror att uppgifterna 

bäst löses enskilt. 

 Wyndhamn (2002:112f) anser att datorn ofta fungerar gynnsamt för att etablera 

ett strukturerat och effektivt samarbete mellan elever. Han menar att datorn och den 

uppgift/det problem som ska lösas här kan bidra med en gemensam referensram och 

problemrymd t.ex. som att tillhandahålla information, locka till experiment och/eller erbjuda 

olika handlings vägar. I det genomförda projektet så verkade det som att övningarna inte alltid 

lyckades bidra med den gemensamma referensram och problemrymd Wyndhamn menar kan 

etablera ett strukturerat och effektivt samarbete. Vissa elever valde att dela upp arbetet mellan 

sig och en del arbetade efter principen ”att ge varandra instruktioner” detta kan ha sin orsak i 

uppgifternas karaktär. Något som däremot var ett faktum var att de elever som arbetade 

enskilt var mer benägna att ”experimentera” något Wyndhamn menar är karaktäristiskt för 

samarbete. 

 Enligt Kolb (Nationellt centrum för flexibelt lärande, Kolbs fyra lärstilar) så 

föredrar olika personer skilda sätt att lära, vilket betyder att samarbete inte passar samtliga 

elever i alla lärsituationer. Detta borde ha en inverkan på hur eleverna uppfattar samarbetets 

för- och nackdelar även om de inte själva har vetskap om det eller att det är något jag konkret 

kan undersöka eftersom jag inte heller jag vet vilken lärstil de föredrar. 

Vilka attityder har eleverna till samarbete? 

När jag frågade flickorna från intervjugrupp tre om vad ett samarbete är började den första 

flickan ”Ett samarbete är när båda får vara med och bestämma lika mycket…” och den andra 

fortsatte ”…delaktiga i allt man gör, så man inte delar upp det”. Pojkarna från intervju grupp 

två å andra sidan menade att ett samarbete är när man löser en uppgift tillsammans efter 

principen att först diskutera och sedan dela upp arbetet. Det var också efter den principen som 

pojkarna ansåg att de samarbetat. Flickorna från intervjugrupp ett tyckte att samarbete är när 

man löser en uppgift tillsammans och hjälps åt, de ansåg att det de gjorde vid datorerna under 

övningarna med Paint Shop Pro hade varit samarbete. De menade vidare att läsa instruktioner 

för varandra kan vara samarbete på ett vis, men att det är mer samarbete när båda är delaktiga 

samtidigt. 

 Flickorna från intervju grupp tre som arbetat enskilt menade vidare att de trodde 

det skulle vara svårt att samarbeta vid liknande övningar de gjort i Paint Shop Pro, och de var 

inte positiva till samarbete vid datorstödd bildundervisning överhuvudtaget. En av flickorna 
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uttryckte det som ”Båda skulle inte lära sig utav det, det svåraste är att det blir oftast att en tar 

övertaget” och den andre sade ”Om det inte blir så som jag vill, så vill jag göra det själv 

istället”. Vidare påstod flickorna att samarbete möjligen kan vara bra för förståelsen av en 

uppgift vid liknande övningar som de gjort, men att det bästa när man ska lära sig ett 

dataprogram är att få utforska själv. En av dem sa ”Det kanske är lättare att förstå, men svårt 

att göra, det är ju inte samma sak” Pojkarna från intervjugrupp två som själva valt arbetssätt 

sade att det lätt blir en massa tjafs och kaos när man ska försöka samarbeta vid en dator, men 

att det går lättare om det är en skrivuppgift man håller på med. Ingen av pojkarna trodde att 

det var lättare att lösa uppgifterna om man samarbetat jämfört med enskilt arbete. Även 

flickorna från intervjugrupp tre menade att samarbete kan vara bra, men då på andra områden 

än det att lära sig ett nytt program på datorn. Argument som talar för samarbete ansåg 

flickorna var ”Att man har olika idéer och kunskaper” ”Vissa vet bättre och man kan lära 

varandra och förklara för varandra. 

 Generellt menar alla tillfrågade elever att de tror att den principen 

(enskilt/parvis/fritt) de arbetat efter är den bästa. Ett fåtal som arbetat parvis menade dock att 

enskilt arbete hade varit det bästa. Orsaker som nämns är ”det blir lätt en massa tjafs” och 

”man får mer gjort när man arbetar ensam”. Av de som besvarat formuläret menar lika många 

av de 23 som arbetat enskilt att de tror enskilt arbete ger bäst resultat på övningarna, som de 

som tror att parvis samarbete skulle gett bäst resultat. Fler av dem menar att uppgifterna 

förmodligen är lättare att förstå vid enskilt arbete än de som tror de är lättare att förstå vid 

parvis samarbete. Ungefär hälften av dem tror däremot att uppgifterna hade varit mer lärorika 

om man fått samarbeta, medan andra hälften tror tvärt emot.  

 Enligt Kolbs (Nationellt centrum för flexibelt lärande, Kolbs fyra lärstilar) 

teorier kring lärandet skulle elevernas olika attityder kring samarbete kunna sammankopplas 

med den lärstil de föredrar. De två typerna han benämner divergeraren och ackommoderaren 

är de som ofta föredrar praktiska övningar och fungerar bäst vid samarbete. Elever som 

föredrar dessa lärstilar torde alltså vara de som är mest positiva till samarbete. 

Hur ser samarbetet ut? 

När pojkarna i intervjugrupp två ombads att beskriva hur ett samarbete går till svarade de som 

tidigare nämnts att det är när man löser en uppgift tillsammans efter principen att först 

diskutera för att sedan dela upp arbetet. Det var också efter den principen som pojkarna 

påstod att de samarbetat. I den undervisningsgrupp pojkarna deltog kunde man emellertid se 

att ett par av pojkarna som arbetade tillsammans valde att arbeta efter modellen ”att ge 
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varandra instruktioner”. D.v.s. den ene läste uppgiften högt för den andre och de turades om 

att styra musen. De flesta andra i gruppen var inte benägna att läsa instruktionerna när det 

”verkade svårt”, utan ropade istället på hjälp. Vid det andra övningstillfället för gruppen som 

själv valt arbetssätt var stämningen ganska stimmig och eleverna verkade generellt mer 

okoncentrerade än vid det första tillfället. Eleverna verkade ha svårt för att läsa 

instruktionerna, detta gällde i synnerhet för de pojkar som arbetade i par. Flickorna verkade 

dock ha lättare för att hålla koncentrationen vid samarbetet. Eleverna turades om att styra 

musen, men det upplevdes inte som att de förde diskussioner kring hur de skulle arbeta med 

bilden. Det verkade mest arbeta efter principen att prova sig fram och gå tillbaka/göra om ifall 

de inte blev nöjda. 

 Flickorna från intervjugrupp tre ansåg att samarbete är när man gör saker 

tillsammans och bestämmer lika mycket, en av flickorna uttryckte det som ”Man ska inte dela 

upp arbetet, bägge lär sig inte, eller man kanske lär sig olika saker….”  

 Flickorna från intervjugrupp ett som arbetat parvis menade som nämnts att 

samarbete är när man löser en uppgift tillsammans och hjälps åt. De ansedde att det de gjorde 

vid datorerna under övningarna hade varit samarbete. Att läsa instruktioner för varandra kan 

vara samarbete på ett vis, men att det är mer samarbete när båda är ”delaktiga samtidigt”. 

Samarbetet i de olika paren såg ut att fungera så till vida att de turades om att styra musen. 

Alla verkade hjälpas åt med att läsa/försöka förstå instruktionerna till övningarna/uppgifterna, 

även om många till en början ropade på hjälp och påstod att de inte förstod, i de flesta fall 

visade det sig dock att de inte läst instruktionerna. Flickorna var inte benägna att 

”experimentera” med den första uppgiften ”fotot”, som de uppmuntrades att göra. Flertalet av 

eleverna i alla undervisningsgrupper önskade bekräftelse på att de ”gjorde rätt”. 

 Lindh påpekar att pedagogen måste vara observant när eleverna arbetar parvis 

vid datorn, så att inte den duktigaste eleven tar kommandot och den andre passiviseras (Lindh 

1997:207). Detta är inte något som upplevdes problematiskt vid dessa observationer. 

Finns det någon skillnad mellan hur elever upplever sin förmåga i 

traditionell undervisning i bild och digitalbildbehandling? 

När flickorna från intervjugrupp ett tillfrågades om deras egna prestationer svarade en av 

flickorna ”Detta med datorer är roligare och då blir jag bättre i bild”. De andra flickorna 

menade att de tror de har ungefär lika stor talang för bildskapande med datorn som verktyg 

som i bildskapande med traditionella tekniker. 

 En av pojkarna från intervjugrupp två ansåg att han kände sig sämre på att 
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arbeta med bildbehandling jämfört med traditionella bildtekniker. De två andra påstod att de 

är lika bra på bägge. Pojken som kände sig sämre på bildbehandling än traditionella tekniker 

tyckte inte heller att han var talangfull i traditionella tekniker och menade att han kanske 

borde valt drama i stället med tanke på betyget.  

 Flickorna från intervjugrupp tre menade att de inte riktigt kunde svara på hur bra 

de tror att de är på att arbeta med digitalbildbehandling. De ansåg att de hade lagt ner mer 

energi på att hitta verktygen och att försöka förstå uppgifterna än själva skapandet. De påstod 

följaktligen att de hade fokuserat mer på det tekniska än det estetiska. Bägge två skulle vilja 

arbeta mer och lära känna programmet Paint Shop Pro bättre innan de kan uttala sig om sina 

egna prestationer. 

 Enligt svaren från frågeformulären menar fler elever att de tror att deras talang 

för att arbeta med bildbehandlingsprogram är större än den talang de har för traditionella 

tekniker än tvärt om. De som arbetat enskilt tror generellt att de har ”större talang i 

digitalbildbehandling” jämfört med dem som arbetat parvis. Fem elever svarade i formulären 

att de tycker att deras talang för traditionella bildtekniker är ”inte så bra” eller ”dålig”. Tre av 

dessa har också svarat att de tror att deras talang för digital bildbehandling är ännu sämre. De 

andra två menar att de tror deras talang är ”lika” respektive ”mycket bättre”. Ett fåtal elever 

svarade ”vet ej” på samma frågan. Av dem som svarat att de tror deras talang för 

digitalbildbehandling är ”mycket bättre” än deras talang för traditionella tekniker bedömer de 

flesta att talangen för traditionella tekniker är ”ganska bra”, ”bra” eller ”mycket bra”. 

 Några elever har gett uttryck för att de känner sig bättre i bildämnet efter 

projektet eftersom de tyckte att de var duktiga på bildbehandling medan flera elever som såg 

sig själva som svaga i bild inte tyckte att deras talang för digitalbildbehandling var bättre utan 

snarare ännu sämre. Tilläggas kan att ett fåtal gett uttryck för att övningarna varit tråkiga, 

meningslösa och inte tillhört bildämnet.  

 Som det framkommit vid intervjuer, observationer och i formulären är det 

generellt de som arbetat enskilt som varit/är mest positiva till ”datorn i bilden”. Om det 

enskilda arbetet specifikt är en orsak till detta är dock oklart, då eleverna i gruppen som 

arbetat enskilt i följe det inledande frågeformuläret var mer positiva till att få arbeta med 

bildbehandlingsprogrammet än den grupp som arbetade parvis.  
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6. Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel presenteras slutsatser utifrån uppsatsens syfte samt diskussion kring projektet 

och vidare forskning.  

Slutsats 

Denna studies syfte var att både genomföra ett pedagogiskt IKT-projekt där datorn 

implementerades i bildämnet samt att utvärdera detta, främst med avseende på samarbetets 

innebörd för projektet och elevers uppfattning om sin egen prestation i förhållande till 

traditionella tekniker i bildämnet. 

 IKT och datorstödd undervisning är ett komplext område. Denna studie tyder på 

precis som många andra innan att det är svårt att dra generella slutsatser kring huruvida 

datorer bör användas i undervisning. En slutsats som dock kan dras av detta projekt är att 

implementerandet av datorn i bilden ofta kan få ett positivt bemötande från eleverna, något 

som också tidigare forskning låter förstå. Datorer skapar ofta en positiv förväntan, nyfikenhet 

och entusiasm hos eleverna (Jedeskog 1998:16). De elever som deltog i projektet var generellt 

mycket positiva till användandet av bildbehandlingsprogram inom ramen för bildämnet både 

före och efter genomfört projekt. Skäl till detta kan bl.a. vara att datorer tillhör ungdomars 

egen kultur och deras intressen. Att lyfta in detta i undervisningen kan så medföra lust för 

lärandet (Lindqvist 1999) (Persson 2000). Till viss del kan det också bero på att de deltagande 

eleverna generellt är positiva till bildskapande och bildämnet. Då detta är det estetiska ämne 

eleverna förmodligen finner störst lust för eftersom de valt att läsa det bland andra estetiska 

ämnen som dans, drama och musik. Självklart tyckte inte alla eleverna om övningarna, jag 

menar det är omöjligt att bedriva undervisning som alla finner lustfylld. Värt att nämnas i 

samband med detta är också att enligt svaren på det inledande frågeformuläret så var eleverna 

i gruppen som senare fick instruktioner att arbeta enskilt de i särklass mest positiva till arbete 

med digitalbildbehandling. 

 Det största problemet som upplevdes under detta projekt var vid bokningen av 

datasalar. På skolan där empirin utfördes är för det första tillgången på datasalar med datorer 

utrustade med bildbehandlingsprogram inte stor. Datasalarna på skolan har mellan 15 och 34 

datorer. De används flitigt och är oftast uppbokade med fasta lektioner. Den tid som inte är 

schemalagd är fri att bokas för undervisning av andra lärare. För det andra finns på skolan 

inget vidare fungerade bokningssystem för datasalar, man använder olika principer vid skilda 

salar. I tre av fyra salar med datorer utrustade med Paint Shop Pro 5-8 fungerar bokningen 
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genom att den lärare som vill boka salen en viss tid sätter en lapp på dörren som meddelar 

detta, viss risk finns för att dessa ”bokningslappar” försvinner. I den fjärde datasalen finns en 

bokningspärm inne på rummet. Det uppstod dock ytterligare problematik kring bokning av 

denna sitsnämnda sal, då vissa lärare även här bokade efter principen ”lappar på dörren”. 

Jedeskog (1998:39ff) beskriver dessa omständigheter som vanliga hinder för det framför allt 

spontana användandet av IKT- och datorstödd undervisning. Som beskrivits ovan upplevdes 

problematik kring bokning av datasalar och resurser vilket förmodligen härrör från 

ekonomiska aspekter som betyder att relevanta program, utrustning och tillgång till datasalar 

saknas. Men det hindrade dock ingen del i genomförandet av projektet även om antalet 

datorer i salarna vi fick tillgång till fick styra vilka grupper som fick möjlighet att arbeta 

enskilt respektive parvis. Här bör också tas i beaktning att det i skolans bibliotek finns datorer 

som eleverna kan boka för mer ”spontan” användning, av dessa datorer har två 

bildbehandlingsprogrammet Paint Shop Pro. 

 Jag har genom denna studie kommit fram till att det kan vara svårt att 

åstadkomma ett gynnsamt samarbete vid implementerande av datorn i bildämnet. Detta i sig 

har påverkat studien så till vida att ingen slutsats kan dras om huruvida ett väl fungerande, 

gynnsamt och interagerande samarbete är lämpligt vid implementerande av datorn i bilden 

eller ej. Samarbete som det ska förstås i denna studie har i många fall inte kunnat uppnås 

under övningarna. Orsaker till detta kan bl.a. vara att begreppet samarbete inte har den samma 

betydelsen för eleverna, utan definieras på olika sätt. Vissa elever förstår samarbete som en 

samordnad och samtidig process som bärs upp av deltagarnas ömsesidiga engagemang och 

interaktion dem emellan (på samma sätt som det gynnsamma samarbetet här ska förstås). De 

flesta verkar emellertid förstå samarbete som en process som startar med en inledande 

diskussion följt av arbetsfördelning med störst fokus på möjlighet för eleverna att lära av 

varandra istället för med varandra. Skillnaderna i definitionen av samarbete har betytt att 

eleverna inte har en gemensam utgångspunkt för ansatser till samarbete samt diskussioner i 

anknytning detta. Problematiken kring begreppet är intressant och har väckt frågor kring hur 

samarbete vanligen förstås och brukas i skolans undervisning samt hur begreppet skall förstås 

i teorier kring lärandet.  

 En annan aspekt av problematiken kring samarbete som är värd att belysa är 

övningarnas utformning.  Det är fullt möjligt att övningarna eleverna arbetade med i Paint 

Shop Pro inte främjade ett interagerande samarbete utan istället uppmuntrade till 

arbetsfördelning och enskilt arbete. Pedersen (1998:49ff)  menar att man inte kan ge någon 

generell rekommendation vad det beträffar individuellt arbete eller samarbete framför datorn. 
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Faktorer han menar är av betydelse är bl.a.; elevers ålder och mognad, tillgång till datorer, typ 

av program och typ av ämne. Enligt Kolb (Nationellt centrum för flexibelt lärande, Kolbs fyra 

lärstilar) så har också elevernas olika lärstilar betydelse för samarbetet. Enligt hans teorier 

besitter vissa elever bättre förutsättningar än andra att åstadkomma ett gynnsamt samarbete.  

 Vygotskijs teorier säger att undervisning bör uppfodra till samarbete då den 

mest stimulerande inlärningen sker i relation till någon annan (Bråten 1996:109). Liknande 

resonemang för Säljö (2002:21) och påstår därtill att datorn inbjuder till samtal mellan elever 

när de försöker hantera svårigheter och exploatera möjligheter som erbjuds genom tekniken. 

Wyndhamn (2002:98) och andra sidan menar att det inte finns någon garanti för att en 

gynnsam interaktion kommer att ske endast på grund av att ett samarbete anordnas. Likväl 

menar han att elever i allmänhet kan etablera goda samarbeten, nyckeln till dessa ligger i 

upprättandet av en gemensam och väl avgränsad problemdefiniering. Kolb (Nationellt 

centrum för flexibelt lärande, Kolbs fyra lärstilar) å andra sidan resonerar som nämnts ovan 

mer tvetydigt kring samarbete. Hans teorier om de olika lärstilarna påvisar att eleverna har 

olika förutsättningar för hur de fungerar i ett samarbete. Kolb menar att personer som i 

lärandeprocesser föredrar att arbeta med konkreta upplevelser och aktivt experimenterande är 

mer benägna att uppskatta samarbete än de elever som föredrar reflektion och observation 

samt abstrakt tänkande vid sitt lärande. Om man däremot ser till elevernas egna tankar kring 

vad samarbete är och om det är fruktbart för implementerandet av datorn i bilden samt 

observationer kring det rådande, så är erfarenheten den att eleverna bör om möjligt få arbeta 

enskilt. En övervägande del av de deltagande menar att enskilt arbete är bäst för förståelse, 

lärandeprocessen samt resultat. Ungefär hälften av dem som samarbetat menar dock att de tror 

samarbete är den bästa lösningen, medan den andra hälften menar att enskilt arbete är att 

föredra vid liknande projekt och övningar. Stämningen var lugnare och mer koncentrerad i 

den grupp som arbetade enskilt och de hade en större tendens till att vilja utforska 

programmet Paint Shop Pro som de arbetade med. De tre grupperna som deltog i detta projekt 

är dock på intet sätt homogena. De fungerar med all säkerhet inte likadant utan har alla olika 

och för mig okända förutsättningar, så som elevernas mognad, personligheter och liknande. 

Resultaten hade eventuellt sett annorlunda ut om jag ändrat i ordningen så de som arbetade 

enskilt hade samarbetat parvis och vice versa. 

 Implementerandet av datorn i bildämnet kan förstås som positivt för elevers 

uppfattning om sin egen prestation i bildämnet. Denna slutsats ska dock inte tolkas som 

generell utan är högst individuell. Vissa elever menar att projektet varit värdefullt då de höjt 

sina tankar kring den egna prestationsförmågan i bildämnet, medan andra menar det motsatta 
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och ytterligare en grupp menar att projektet var allt för kortfattat för att hinna skapa sig en 

uppfattning om den egna prestationsförmågan. De elever som menade att implementerandet 

av datorn i bildämnet var positivt för prestationen var oftast elever som också såg sig själva 

som högpresterande i traditionella bildtekniker. I förbindelse med elevens självkänsla och 

skapande beskriver Jedeskog (1996:42f)  och Säljö (2002:21) teknikens enkelhet att sudda, gå 

tillbaka och börja om som fördelar med datorstödda skapandet, något som ofta tar väck 

frustrationen hos de elever som inte anser sig kunna skapa egna bilder. Under projektet har 

dock dessa faktorer ibland kunnat ses som ett hinder för bildskapandet då just enkelheten gjort 

att vissa elever börjar om från början, gång på gång då de inte känner sig helt nöjda vilket 

leder till att övningarna aldrig blir färdiga och frustration istället skapas kring detta. 

Diskussion 

För att kunna implementera datorn i bildämnet är det viktigt att läraren har kunskaper om det 

bildbehandlingsprogram som ska användas. Säljö (2002) menar visserligen att läraren inte bör 

skrämmas av att inte ha ”de rätta” kunskaperna, då eleverna ofta kan hjälpa och lära av 

varandra i IKT- datastödd undervisning. Genomfört projekt har emellertid gett mig den 

uppfattningen att läraren bör ha minst grundkunskaper i digitalbildbehandling och gängse 

datorkunskap. Det är möjligt att man här kan urskilja olika utgångspunkter för pedagogen 

beroende på om datorn i undervisning ska användas som kommunikation, för att leta 

information, med multimediala läromedel eller som i detta fall som uttrycksmedel. Flera av de 

elever som deltog i projektet verkade ha begränsade datakunskaper. Ett antal elever i varje 

undervisningsgrupp visste inte hur man bifogar filer i mejl, öppnar/sparar filer som bifogats i 

mejl, öppnar nytt dokument i Paint Shop Pro (som inte är olikt något annat program för 

Windows), sparar filer på sitt eget område, loggar in på skolmejl osv. Detta är mycket 

grundläggande kunskaper och det förvånade mig att så många elever på gymnasienivå inte 

klarade av dessa elementära moment. Enligt svaren på studiens inledande frågeformulär så har 

alla elever dator hemma och en övervägande del spenderar många timmar framför datorn 

varje vecka, möjligen är det de elva elever som angett att de spenderar mindre än två timmar 

vid skärmen varje vecka som också haft störst problem med att hantera tekniken. I den 

litteratur och forskning kring ämnet jag studerat har man ofta en stor tilltro till elevens 

förmågor och förkunskaper något jag nu vill ifrågasätta. Trots att dagens unga växt upp med 

den ”nya tekniken” så kan vi inte förutsätta att de har goda kunskaper inom den. Det verkar 

som det finns stora luckor i en del elevers förkunskaper och förståelse, medan andra har god 

kunskap och detta är något som lärare självklart också bör försöka att ta tillvara på. För att 
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man ska kunna använda sig av den nya tekniken i undervisning tror jag dock som ovan nämnt 

att kunniga lärare är vad som behövs, det räcker inte med motiverade lärare som den mesta 

forskningen verkar antyda, då eleverna inte har de förkunskaper som dessa studier verkar 

förutsätta. Det vore intressant att undersöka närmre vilka kunskaper i den ”nya tekniken” 

dagens unga egentligen besitter och hur de tillägnat sig den. Vad lär sig eleverna egentligen 

om den ”nya tekniken” och i vilka lärmiljöer?  

 Vygotskijs teorier om lärandet uppstod redan i början av 1900-talet, men det är 

främst på senare tid som de börjat tas i beaktning. Mycket av den forskning som i dag görs 

och som också metodiken i den svenska skolan numer försöker att fokusera på bygger på 

dessa teorier. IKT- och datorstödd undervisning verkar enligt den forskning jag tagit del av 

som till största del är utförd i slutet av 90-talet och början av 2000-talet, lämpa sig ypperligt 

för denna metodik. Elevens ansvar för sitt eget lärande sätts i fokus och lärarens roll blir att 

handleda denne i sitt sökande efter kunskap. Medvetet gavs uppgifter/övningar som jag från 

början visste att eleverna skulle uppfatta som ganska svåra. Detta gjordes främst med tanke på 

Vygotskijs närmaste utvecklingszon och hans teorier om att det eleven idag klarar i samspel 

med någon annan klarar den själv i morgon (Lindqvist 1999:270f). Det som erfors vara 

svårast för eleverna var att överhuvudtaget läsa instruktionerna till övningarna. Jag uppfattade 

det som att många elever hade bestämt sig för att det var svårt och därför inte orkade bry sig 

om att läsa vad som egentligen stod i uppgifterna/övningarna. Om jag sedan lyckats skapa 

övningar och uppgifter som lämpar sig för samarbete är en fråga som återstår. Av litteratur 

och tidigare forskning framkommer inga särskilda råd om hur dessa bör vara utformade. Jag 

tror också att det är viktigt att man tar teorier kring olika lärstilar i beaktning vid 

undervisning, om en grupp elever som inte uppskattar samarbete sätts i en gemensam 

arbetsgrupp kan de då någonsin uppnå ett gynnsamt samarbete? Jag menar att det vore 

intressant att studera elevers olika lärstilar i förhållande till deras uppfattningar om och kring 

samt hur de fungerar vid ett samarbete.  

 Om projektet pågått längre eller om eleverna haft förkunskaper i Paint Shop Pro 

så hade mer tid kunnat läggas på skapandet istället för som det nu var på tekniken och att 

förstå själva programmet. Möjligen hade jag kunnat introducera bildbehandlingsprogrammet 

Paint Shop Pro på ett annat sätt, exempelvis med en gemensam genomgång med hjälp av 

projektor som visar Paint Shop Pros arbetsyta så att eleverna kunnat följa mina instruktioner 

den vägen. På så sätt hade jag undvikit att lägga tid på att be eleverna läsa uppgifterna. Men i 

stället hade momentet att läsa och lösa uppgiften som jag trodde skulle uppmuntra till 

samarbete gått förlorat. Min studie hade också eventuellt kunnat utföras på elever med större 
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förkunskaper. Samarbete är också något som jag anser att det behöver forskas mer om. 

Tidigare forskning menar att det interagerande samarbetssättet är gynnsamt för 

lärandeprocesser. Men precis som Wyndhamn (2002) menar är det ingen garanti för att ett 

gynnsamt samarbete uppstår även om eleverna har en gemensam problemrymd. Som denna 

studie antyder definierar inte alla eleverna det samarbete på samma sätt och jag tror att skolan 

kan ha att vinna på att redan från tidig ålder fokusera på att ge eleverna kunskaper kring vad 

ett gynnsamt samarbete är. Detta är något som tåls att forska vidare på. 

 Under studien har det framkommit att endast ett fåtal av de elever som deltagit i 

studien har fått möjlighet att arbeta med ”datorn i bilden” på grundskolan trots att det i 

kursplanen för bildämnet uttryckligen står att eleven bör få göra detta. Detta är ett område 

som vore intressant att undersöka, varför får så få elever möjlighet att prova den nya 

teknikens uttryckssätt trots att läroplan föreskriver detta? 

 Jag menar att projektet hade behövt pågå under en något längre tid, så att 

eleverna kunde få möjlighet att bekanta sig ytterligare med programmet Paint Shop Pro. 

Önskvärt hade varit om eleverna hade haft tid att lära sig programmet för att sedan kunna 

arbeta självständigt efter egna idéer. Många elever menade att de såg ”datorn i bilden” som 

något positivt för deras eget bildskapande. Men något jag inte lyckades med i projektet var att 

fånga upp och stärka de elever som själva anser sig vara lågpresterande i bildämnet. Möjligen 

hade dessa elever kunnat ändra denna uppfattning om de haft mer tid till att lära programmet 

och dess möjligheter i stället för som jag tror det nu blev i många fall, att fokusera på 

tekniken. Det vore intressant att genom vidare forskning försöka hitta sätt och moment inom 

digital bildbehandling för att kunna motivera och inspirera dessa elever som inom bildämnet 

har sämre självkänsla och ser sig som lågpresterande. Människan lär i alla situationer, det går 

inte att undvika. Att ständigt misslyckas och inte förstå formar med all sannolikhet människor 

i samma utsträckning som mer positiva erfarenheter (Säljö 2000:27f). Detta är något som bör 

tas i större beaktning vid varje undervisningssituation. 

 Vi lever i det som många kallar informationssamhället, vår värld är digitaliserad 

och den ”nya tekniken” finns överallt. Datorer, IKT och multimedia är framträdande i vår tid 

och flitigt förekommande i samhällsdebatten. Genom denna studie anser jag mig ha bidragit 

med diskussionsmaterial till främst två infallsvinklar; ”hur ser samarbetet ut när elever sitter 

vid datorn, när uppstår ett gynnsamt samarbete?” och ”vikten av lärarens förkunskaper och 

intresse för datorstödd undervisning”. I forskning, litteratur och samhällsdebatt upplever jag 

att diskussionen kring ”vikten av samarbete” samt att ”lärare utan `de rätta´ kunskaperna inte 

bör skrämmas av tekniken” är två områden som motsäger det jag genom denna undersökning 
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kommit fram till. IKT-området är stort, dynamiskt och komplext och det finns många delar 

och perspektiv som tål att studeras närmare. 

 De tankar och idéer som jag främst kommer att bära med mig efter detta projekt 

och i min framtida roll som lärare är de kring samarbete, hur ett gynnsamt sådan 

skapas/organiseras och dess betydelse för lärandet. I min undervisning kommer jag att försöka 

variera metoder för inlärning så mycket som möjligt för att på så sätt ta hänsyn till elevers 

olika lärstrategier.  Det vore intressant att undersöka eller ta del av studier som fokuserar på 

vad som krävs för att åstadkomma ett gynnsamt samarbete, både med och utan datorstöd. 
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Grafi sk konst med Paint Shop Pro
1) Börja med att öppna Programmet Paint Shop Pro. Öppna sedan en bild/det foto du vill arbeta 
med genom att klicka på File – Open i menyn högst upp i bild (eller Ctrl + O på tangentbordet). 
Leta upp den bild/foto du vill arbeta med. 

2) Nu ska du göra bilden svart/vit. Klicka 
på Colors – Gray Scale i menyn högst 
upp i bild. Spara bilden/fotot med ett annat
namn än det ursprungliga.

3) Nästa steg blir att ta bort alla grå nyanser. Detta kan du göra 
på olika sätt. Experimentera dig fram tills du är nöjd. Prova var 
och en för sig eller tillsammans.För attångra och gå tillbaka ett 
eller fl era steg kan du alltid klicka Edit – Undo från menyn 
högst upp på skärmen, klicka på pilen som går i en motsols 
cirkel i verktygspaletten ovanför arbetsytan eller tryck 
Ctrl + Z på tangentbordet

. 

Bilaga 1



• Välj Colors – Adjust – Curves,
en ruta likt den till höger visas.
Dra i linjen genom att klicka 
och dra med musen. Tryck på 
symbolen för öga om du vill 
testa hur det ser ut. Är du nöjd, 
tryck ok.

• Välj Colors – Adjust – Levels,
en ruta likt den till höger visas. 
Flytta markörerna på linjerna fram 
och tillbaka genom att klicka och 
dra med musen. Tryck på symbolen 
för öga om du vill testa hur det ser 
ut. Är du nöjd, tryck ok.



4) Steg fyra är att åter sätta lite färg på bilden. 
Välj Colors – Increase Color Depth – 16  Co-
lors. Tryck sedan på Airbrush verktyget på verk-
tygspaletten till vänster på skärmen. 

Färg väljer du genom att klicka med den vänstra musknappen på ”Colors” 
paletten. Du kan ändra storlek på Airbrush verktyget genom att ändra ”Size” 
på ”Tool Options” paletten. Har du inte den paletten framme så kan du klicka 
på knappen mellan ”skiftnyckeln” och ”prismat/regnbågen” i verktygspaletten 
ovanför arbetsytan eller högerklicka med musen när du för den över det verk-
tygsfältet som fi nns längst till vänster på skärmen.

Din bild är nu färdig!



1) Öppna programmet, välj File – New från menyn 
högst upp på skärmen. Följande ruta kommer att visa sig:

Välj samma inställningar som bilden till höger. 
Tryck ok. Du får då upp din arbetsyta som du ska 
skapa en skog på. Glöm inte att spara.

2) Se till att du har arbetspaletterna för ”Colors” 
och ”Tool Options” framme. Detta gör du genom 
att högerklicka med musen när du för muspekaren 
över verktygsmenyn till vänster på skärmen. 

Välj ”Color Palette” samt ”Tool Options” om 
dessa inte redan är markerade. Paletterna ser ut 
på följande vis:

Du kan låsa ”Tool Options” i ett ”öppet läge” 
genom att klickas med musen på pilen som fi nns 
bredvid krysset på paletten. Detta kan vara bra så 
man ser vilka inställningar man har på det verktyg 
man arbetar med.

De verktyg som vi kommer att använda är:
Fyllningsverktyget/Flood Fill
Penseln/Paint Brush
Airbrushsprutan/Airbrush
Du växlar mellan dessa med hjälp av verktygsmenyn 
som ligger till vänster på skärmen.

Måla en skog med Paint Shop Pro

Vänster musknappVänster musknapp

Höger musknapp

Bilaga 2



3) Nu ska du skapa det som blir himlen på din 
bild. Markera fyllningsverktyget.       Se till att 
penseln är markerad under ”Styles” på 
 ”Colors” paletten. Välj en ljus färg genom att
klicka på fältet fär vänster musknapp. 
Du fyller färgen på arbetsytan genom att klicka 
med musen där. Observera att du kan ha en färg 
aktiv på vänster musknapp och en annan på 
höger musknapp. För att ångra och gå tillbaka 
kan du alltid välja Edit – Undo från menyn 
högst upp på skärmen.

4) Nu är det dags att bygga upp själva skogen. 
Markera penseln i verktygspaletten till vänster 
på skärmen. Under paletten ”Tool Options” 
markerar du sedan följande (se bild till höger):
Välj sedan en något mörkare färg än den du valde 
som himmel. 

Penseln storlek ”Size” kan du variera 5-10
när du skapar grenar och stammar. Låt en bit av 
himlen synas mellan stammarna. För att måla 
den lövverksliknande utfyllnaden så på klickar 
du på ”Textures” på paletten ”Colors” ändra
textur till ”Sidewalk” genom att först ändra till ”Pattern” och sedan dubbelklicka.



5) Det är nu dags att rita nästa lager med träd 
och stammar. Ta bort penselns struktur genom 
att att välja den överkryssade cirkeln under 
”Textures”.Välj en något mörkare färg än den 
du använde till ditt första skogslager. Se till att 
himlen samt ditt första lager sticker fram här 
och där. Glöm inte löven.

6) Rita nu ett tredje lager med trädstammar, 
använd en än mörkare färg. Gör dessa 
trädstammar något grövre än de förra, detta 
för att förstärka känslan av djup i bilden. 
Gör lövverk som i steg 4.

7) Till det sista lagret med skog använder du svart färg. Måla ett fåtal 
grövre stammar. Förutom träd, grenar och lövverk kan du också 
måla lite undervegetation så som granar, smågrenar och gräs. Till detta 
kan du ställa in penseln som exemplet till höger. (använd ingen 
”textur”)

8) Avslutningsvis så rita nu stjärnor på himlen. 
Sätt penslens storlek på ”Size” 2 till 3. Ändra i
”Tool Options” så att penselns ”Density” är 100.
Stjärnorna målar du med en vit eller en ljust 
gul färg. 

Bilden är nu färdig!



Övning 1 fotot föföf rminskade bilder
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Övning 2 skogen 



Frågeformulär 1
Här redovisas det inledande frågeformuläret med svar.

Ringa in det alternativ som passar bäst:

1. Jag är    flicka 39    pojke  12

2. Jag tycker att det är roligt att arbeta med datorer (spela, surfa, göra webbsidor,

skriva, layout arbete och annat)

Instämmer helt  27  Instämmer delvis   19  Instämmer inte  2   Ingen åsikt  3

3. Jag har dator hemma    ja 51 nej

4. Jag sitter vid datorn på fritiden (utanför skolarbete) ungefär (timmar per vecka):

Sällan/aldrig   2    1-2 h   9     3-6 h   21   6-10 h 10   mer än 10 h 8

5. Jag satt vid datorn i går    ja  44   nej  7

6. Jag har använt mig av bildbehandlingsprogram ex. Paint, Paint Shop Pro,

Photoshop eller Illustrator       ja  40  nej  11          vid nej gå till fråga 9

7. Jag har skapat bilder i programmet Paint    ja  30 nej  6

Jag anser att mina förkunskaper i programmet Paint är:

Mycket bra  6   Bra   16    Ganska små  13     Har inga förkunskaper  1

8. Jag har skapat bilder i programmet Paint Shop Pro   ja  19 nej  27

Jag anser att mina förkunskaper i programmet Paint Shop Pro är:

Mycket bra  1     Bra   7    Ganska små   14   Har inga förkunskaper  14

9. Jag skulle vilja lära mig att skapa/bearbeta bilder med hjälp av dator och

bildbehandlingsprogram

Instämmer helt 26   Instämmer delvis 20   Instämmer inte 2   Ingen åsikt  3



10. Jag tycker inte att användandet av datorer och bildbehandlingsprogram hör ihop

med ämnet Estetisk verksamhet bild

Instämmer helt     Instämmer delvis  18  Instämmer inte  22   Ingen åsikt  11

11. Jag tycker att det är roligt att skapa (måla/rita/teckna osv.) bilder:

Instämmer helt   20  Instämmer delvis   23  Instämmer inte 8    Ingen åsikt

12. Jag tycker att min egen förmåga till att måla/rita/teckna är:

Mycket bra  3   Bra   15  Ganska bra   16  Inte så bra  10   dålig   6  vet ej  1



Frågeformulär 2

Här redovisas det avslutande frågeformuläret med svar. Det återfinns i två versioner, en som

delades ut till dem som arbetat parvis och en som delades ut till den som arbetat enskilt:

Parvis samarbete
Ringa in det alternativ som passar bäst:

1.   Jag är    flicka  21   pojke  5

2.   Jag tycker att det är roligt att arbeta med datorer (spela, surfa, bildbehandling,

göra webbsidor, skriva, layout arbete och annat):

Instämmer helt  21    Instämmer inte    5     Ingen åsikt

3.   Jag tyckte det var roligt att bearbeta ett foto/foton med hjälp av Paint Shop Pro:

Instämmer helt  12  Instämmer delvis  11   Instämmer inte   3

4.   Jag tyckte det var roligt att rita en skog med hjälp av Paint Shop Pro:

Instämmer helt  6  Instämmer delvis  12   Instämmer inte 8

5.   Jag tycker att resultatet på fotot/fotona jag/vi bearbetade var:

Mycket bra  5    Bra  4     Ganska bra   12   Inte så bra  4    dålig   1

6.   Jag tycker att resultatet på skogen jag/vi ritade/målade var:

Mycket bra  4    Bra   6    Ganska bra   9   Inte så bra   6   dålig  1

7. Jag tror resultatet på bilderna hade blivit bättre om vi fått arbeta enskilt:

Instämmer helt  3  Instämmer delvis 8  Instämmer inte 12  Ingen åsikt  3

8. Jag tror det hade varit lättare att förstå uppgifterna om vi fått arbeta enskilt:

Instämmer helt  2     Instämmer delvis 8   Instämmer inte 13  Ingen åsikt  3

9.   Jag tyckte det var lärorikt att få prova på Paint Shop Pro:

Instämmer helt  13  Instämmer delvis  10  Instämmer inte  2  Ingen åsikt



10.  Jag tror det hade varit mer lärorikt om jag fått prova att jobba själv med Paint

Shop Pro:

Instämmer helt  10  Instämmer delvis  5  Instämmer inte  9  Ingen åsikt 2

11. Att bearbeta fotot var:

Jättelätt  3     Lätt   6    Ganska svårt   10      Svårt    1    Ingen åsikt   3

12. Att rita/måla skogen var:

Jättelätt       Lätt   6   Ganska svårt  15       Svårt   9     Ingen åsikt  1

13.  Jag skulle vilja arbeta mer med att skapa/redigera bilder med hjälp av dator och

bildbehandlingsprogram:

Instämmer helt  6   Instämmer delvis  8   Instämmer inte  7

14.  Jag tror att min talang för att arbeta med bildbehandling/datorn i bilden är:

Mycket bra      Bra    1   Ganska bra   10   Inte så bra   4    dålig   4    vet ej  2

15. Jag tycker att min talang att arbeta med bildbehandling/datorn i bilden jämfört med

traditionella tekniker (måla/rita/teckna) är:

Mycket bättre  1   Bättre   6   Lika  8   Sämre  4  Mycket sämre  3

16.  Jag tycker inte att användandet av datorer och bildbehandlingsprogram hör ihop

med ämnet Estetisk verksamhet bild

Instämmer helt   2  Instämmer delvis  10    Instämmer inte  5    Ingen åsikt  2

17.  Jag tycker att det är roligt att skapa (måla/rita/teckna osv.) bilder:

Instämmer helt   4  Instämmer delvis   5   Instämmer inte  1    Ingen åsikt  1

18.  Jag tycker att min egen förmåga till att måla/rita/teckna är:

Mycket bra   1   Bra  2    Ganska bra  4    Inte så bra   2   dålig    3   vet ej

19. På högstadiet hade jag undervisning i Paint eller något annat

bildbehandlingsprogram

Ja     2       Nej   18



20. Detta vill jag tillägga om datorn i bilden (ex. vad har du lärt dig om programmet,

dig själv och bildämnet): ”Jag visste inte att man kunde göra bilder” ”Bara att det

har varit tråkigt” ”Jag har lärt mig att arbeta med färger och foton”

Enskilt arbete
Ringa in det alternativ som passar bäst:

1. Jag är    flicka  11    pojke  12

2. Jag tycker att det är roligt att arbeta med datorer (spela, surfa, bildbehandling, göra

webbsidor, skriva, layout arbete och annat):

Instämmer helt   10  Instämmer delvis  13    Instämmer inte 1   Ingen åsikt

3. Jag tyckte det var roligt att bearbeta ett foto/foton med hjälp av Paint Shop Pro:

Instämmer helt  18   Instämmer delvis 6    Instämmer inte

4. Jag tyckte det var roligt att rita en skog med hjälp av Paint Shop Pro:

Instämmer helt  9  Instämmer delvis  10   Instämmer inte  3

5. Jag tycker att resultatet på fotot/fotona jag bearbetade var:

Mycket bra  4    Bra   10    Ganska bra  7    Inte så bra  2    dålig 1

6. Jag tycker att resultatet på skogen jag ritade/målade var:

Mycket bra      Bra    4   Ganska bra  9    Inte så bra  8    dålig  2

7. Jag tror resultatet på bilderna hade blivit bättre om vi fått samarbeta parvis:

Instämmer helt  7  Instämmer delvis  9   Instämmer inte 7   Ingen åsikt  1

8.  Jag tror det hade varit lättare att förstå uppgifterna om vi fått samarbeta parvis:

Instämmer helt  6  Instämmer delvis  5   Instämmer inte  8  Ingen åsikt

9.  Jag tyckte det var lärorikt att få prova på Paint Shop Pro:

Instämmer helt  14  Instämmer delvis  9   Instämmer inte  1  Ingen åsikt



10. Jag tror det hade varit mer lärorikt att jobba ihop med någon:

Instämmer helt  9   Instämmer delvis  5   Instämmer inte  9  Ingen åsikt  2

11. Att bearbeta fotot var:

Jättelätt    3   Lätt    12   Ganska svårt    9     Svårt    1    Ingen åsikt

12. Att rita/måla skogen var:

Jättelätt       Lätt   4    Ganska svårt   11      Svårt   4     Ingen åsikt

13. Jag skulle vilja arbeta mer med att skapa/redigera bilder med hjälp av dator och

bildbehandlingsprogram:

Instämmer helt  13 Instämmer delvis  6   Instämmer inte 1

14. Jag tror att min talang för att arbeta med digitalbildbehandling är:

Mycket bra  2     Bra    3   Ganska bra  6    Inte så bra   6   dålig   2    vet ej  1

15. Jag tycker att min talang att arbeta med bildbehandling/datorn i bilden jämfört

med traditionella tekniker (måla/rita/teckna) är:

Mycket bättre  3   Bättre  7    Lika  2   Sämre  3  Mycket sämre  3

16. Jag tycker inte att användandet av datorer och bildbehandlingsprogram hör ihop

med ämnet Estetisk verksamhet bild:

Instämmer helt  1    Instämmer delvis    4  Instämmer inte 14    Ingen åsikt

17.  Jag tycker att det är roligt att skapa (måla/rita/teckna osv.) bilder:

Instämmer helt  7   Instämmer delvis  13    Instämmer inte     Ingen åsikt

18.  Jag tycker att min egen förmåga till att måla/rita/teckna är:

Mycket bra  3    Bra   6    Ganska bra  8    Inte så bra  2    dålig   1     vet ej

19. På högstadiet hade jag undervisning i Paint eller något annat

bildbehandlingsprogram:

Ja    4         Nej  16



Detta vill jag tillägga om datorn i bilden (ev. vad har du lärt dig om programmet, dig själv och

bildämnet): ”Roligare än vanlig bild” ”Har lärt mig massa om hur man kan ändra bilder, färg,

kontrast, ljus osv”
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Intervjufrågor

Här presenteras frågebatteriet jag utgick ifrån vid intervjuerna. I tillägg har jag ställt olika

följdfrågor beroende på vart ”samtalen” har hamnat.

• Hur vill ni/du definiera begreppet samarbete?

• När fungerar det bra?

• När fungerar det mindre bra?

• Vad kan vara problematiskt när man samarbetar?

• Vad kan vara bra när man samarbetar?

• Vilken skillnad tror ni/du att det gjort om ni fått samarbeta parvis/jobba enskilt?

• Vad tyckte ni/du om att arbeta med Paint Shop Pro?

• Foto?

• Skogen?

• Hur skulle ni vilja att lektionsupplägget såg ut?

• Är det bra att få prova på hur man kan arbeta med datorn i bild?

• Varför tror du att det är bra att kunna hantera ett bildbehandlingsprogram?

• Hur upplever ni/du er förmåga till att arbeta med digitalbildbehandling?

• Jämfört med traditionella tekniker?

• Vad har du lärt dig genom detta projekt?
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