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Sammanfattning 

    Idén till denna studie kom till mig för ett antal år sedan då jag fick se ett digital skapat verk 

och därmed bestämde jag mig för att digitalt bildskapande skulle bli ämnet för mitt 

examensarbete i min utbildning på lärarutbildningen. Därmed valde jag att göra en 

undersökning om digitalt bildskapande och hur detta skulle kunna användas som 

undervisningsverktyg i skolans bildämne.  

    Mina tankegångar inför detta arbete var om digitalt bildskapande är möjligt att använda i 

bildundervisning och ifall detta kan utveckla bildämnets undervisning. Men även undersöka 

om digital bildskapande är av vikt att lära eleverna och om det kan ses som en tillgång för 

eleverna och lärarna.      

    I min undersökning använde jag litteratur för att försöka förklara och skapa en bild av 

ämnet digital bildbehandling. Jag gjorde även en undersökning till mitt arbete med ett digitalt 

bildbehandlingsprogram för att visa hur digitala metoder och tekniker skulle kunna användas i 

undervisningen i bildämnet. 

    Resultatet av mina undersökningar med bildbehandlingsprogrammet visade på att digitalt 

bildskapande är möjligt att använda som undervisningsverktyg och kan även medföra fördelar 

för bildämnets verksamhet.  
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Inledning 
Denna studie är en fördjupning om bildämnets möjligheter till tekniker och metoder att 

använda i undervisningen integrerat med datorteknik. En stor del av ungdomarna idag har en 

bred och användbar datorkunskap1 och som blivande bildlärare anser jag att skolan borde ta 

vara på denna kunskap. 

    Datortekniken har utvecklats mycket sedan 60-talet när det endast gick att använda 

avancerad programmering för att skapa bilder.2 Idag kan fantastiska bilder skapas med hjälp 

av datorteknik och jag har i min studie fokuserat främst på det som skulle främja 

bildundervisningen i skolan. Med hjälp av olika digitala verktyg så kan bilder skapas på 

frihand och av det jag har sett av denna typ av konst så tycker jag att verken är lika otroliga 

och vackra som de skapade på traditionellt vis. För att inte tala om hur digitala verktyg kan 

underlätta vissa delar av skapandeprocessen. Med arbete i datormiljö kan allt sparas, ändras 

och kopieras med bara en knapptryckning.  

    Därmed har jag valt att bedriva min studie med inriktning mot programmet, Corel Painter3, 

ett digitalt bildbehandlingsprogram. Detta program innehåller många av de traditionella 

bildverktygen som används i vanlig bildundervisning. För att ge exempel kan programmet 

användas för att måla med digitala verktyg som är liknande de traditionella verktygen; olja, 

kol och ritpennor. De tekniker jag har fokuserat på att arbeta med är att måla med digital olja 

och digitala ritpennor. Oljemålning för att detta är en teknik som mest används i mindre 

undervisningssituationer och oftast i arbeten som utförs utöver den vanliga undervisningen. 

Att då också göra ett arbete med digitala ritpennor valde jag att göra för att visa på den 

variation som finns i programmet, men även för att se vilka fördelar den digitala tekniken kan 

erbjuda vad gäller just teckningsteknik.  

    Jag tycker att ämnet är aktuellt att studera då all form av undervisning nu allt mer integreras 

med datorstödd undervisning. Som blivande bildlärare känns det viktigt att förstå och vara 

insatt i samhällets allt mer ökande behov av personer med breda kunskaper inom digital 

design, men även att förstå elevernas ökande intresse för att arbeta med datorer. Som 

bildlärare känner jag att en del av mitt uppdrag är att öka medvetandet och kunna ge eleverna 

kunskap som de har intresse för och nytta av som samhällsmedborgare.  

                                                 
1 Rask, Stig Roland, 2006, �är det gamla möter det nya – om skolan och den nya tekniken, Sundbyberg:  
  Ekelunds/Gleerups utbildning AB. 
2 Arkiv för dekorativ konst, 1980, Dator och konstnär, mars 1980, Lund: Arkiv för dekorativ konst 
3 Corel Painter, 2004, Corel Painter IX: Corel Corporation  
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    Bildämnet är delvis ett praktiskt skolämne som använder sig av traditionella och beprövade 

tekniker, så som oljemålning, kolteckning, skissteckning. Datorstödd undervisning har inte 

särkilt mycket utrymme i dagens bildundervisning. Men med hjälp av den teknik som finns 

idag med digital bildbehandling skulle bildämnet kunna utvecklas och följa med i teknikens 

utveckling. 

    Min studie ämnar till en undersökning kring digitalt bildskapande som ett komplement eller 

som ett inslag i bildundervisningen. Traditionell bildundervisning borde inte på något vis 

ersättas eller tas bort av denna teknik utan borde snarare ses som ett utvecklande av de inlärda 

kunskaper som bildämnet ger. Jag anser att datorteknik som denna är avancerad och därför 

kräver en förförståelse av de tekniker och metoder som sedan omnämns i uppsatsen. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur digitalt bildskapande kan användas 

inom bildämnets undervisning och visa hur detta kan vara en resurs för bildlärare och elever. 

Syftet är även att undersöka hur digitalt bildskapande ser ut när det kommer till 

bildframställning både förr och nu. Mitt syfte är också att utreda om digitalt bildskapande 

borde ses som ett allmänt moment i bildämnet i både grundskolan och gymnasiet. 

Frågeställningar  

     Är det möjligt att använda digitalt bildskapande i undervisning i bildämnet? 

     Hur kan bildämnet utvecklas med digitalt bildskapande? 

     Är det av vikt att eleverna får kunskap om datorstödd bildframställning? 

     Kan digitalt bildskapande vara en tillgång för eleverna och lärarna? 
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Metod 
I denna studie valde jag att med kvalitativ metod undersöka tillämpning av datorteknik som 

undervisningsverktyg i bildämnet. Detta utförde jag genom att undersöka hur ett 

bildbehandlingsprogram som Corel Painter kan användas i undervisning i bildämnet. 

    Mitt val att arbeta med just Corel Painter berodde mycket på att de tidigare digitala verk 

som jag sett hade gjorts med denna programvara. Det används även av yrkesverksamma 

digitala konstnärer.4 Vidare så är det enligt min erfarenhet ett väldigt användarvänligt 

program som är enkelt att förstå och arbeta med. 

    För att finna den kunskap jag sökte använde jag programmet till att göra två konstnärliga 

bilder. Den första bilden var baserad på en inskannad skiss och sedan utförd med digital 

oljemålning och den andra bilden var gjord utifrån ett fotografi och sedan utförd med digital 

teckningsteknik. De gjordes enbart med den teknik som återfinns i programmet. Detta 

beskrivs närmare i senare delar av uppsatsen. Under arbetets gång granskade jag 

användningen av olika tekniker och metoder inom programmet. De digitala teknikerna 

jämfördes sedan med de traditionella verktygen för att se skillnader i datorteknikens 

användning av dem.  

    Mitt arbete med denna undersökning riktades mot skolan och därmed utfördes arbetet med 

eftertanke på hur pedagogiskt arbete kan bedrivas med programmet. Jag undersökte 

lämpligheten med olika verktyg i programmet och hur dessa skulle kunna användas i 

undervisning i skolan. Den här delen av undersökningen var fortlöpande under arbetet med 

bilderna och därmed så redovisade jag denna del av undersökningen i diskussions delen av 

arbetet. 

    Fortsättningsvis använde jag tidigare forskning och litteratur kring ämnen som relaterar till 

bildämnet, grafisk datorteknik, pedagogik och ur den estetiska synvinkeln för att stödja min 

undersökning. Där valde jag att undersöka uppkomsten av digital teknik, samhällets behov av 

den och hur den kan tillämpas i skolan. För att finna den litteratur som jag behövde inför 

denna studie sökte jag på bibliotek efter litteratur relaterad till de ämnen som jag undersökt 

med denna studie. Läsningen av dessa var selektiv då jag valde att använda mig av delar som 

jag hade användning av.5 Jag använde mig också av Internet för att finna mer om gallerier och 

konstnärer inom digitalt bildskapande. 

                                                 
4 Rocha, Andreas, Andreas Rochas portfolio, http://www.andreasrocha.com, (2008, december 01) 
   Jones, Andrew, Andrew Jones, http://androidjones.com,(2008 december 01) 
5 Stensmo, Christer, 2002 
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Teoretisk bakgrund och litteraturgenomgång 
 

Historisk överblick 
1793 kom det första offentliga museet, det när den franska monarkin störtats efter 

revolutionen och folket nationaliserade Louvren.6 I början av 1900-talet började konstvärlden 

expanderas och museer öppnade sina dörrar för konst som pissoaren av Marcel Duchamps, 

Fountain (1917) och Andy Warhols bilder av Marilyn Monroe.7  

    Fotografiet uppfanns för över 150 år sedan, det har sedan dess varit allmän använd teknik i 

flertalet av dessa år. Även om detta är en teknik som funnits länge så skulle det dröja innan 

den nådde skolans undervisning. För ungefär 50 år sedan började diskussioner kring 

införandet av fotografi i bildundervisning.8  

    I slutet av 60-talet började konstnärer att använda sig av datorn för att skapa konst. Då var 

tekniken begränsad och det mesta utfördes med hjälp av programmering, vilket gjorde detta 

matematiskt och tekniskt. Det begränsade även antalet konstnärer som utövade denna teknik. 

Det var inte något som alla hade tillgång till eller kunde behärska. Arbetet med sådana 

konstbilder utfördes ibland även av professionella programmerare eftersom en förändring i 

bilden kunde kräva en omfattande förändring i programmeringen av bildens källkod.9 

    1987 kom en skrift från Institutionen för bildlärarutbildningen vid Umeå universitet och 

Svenska bildlärarsällskapet inom LR angående införandet och användning av datorteknik i 

bildämnet. I denna nämndes tekniker och metoder som skulle kunna användas i 

undervisningen. En av de tekniker som skrevs om var användandet av en elektronisk penna 

för att skapa konstnärliga bilder på fri hand i datorn. Vidare behandlades betydelsen av 

datortekniken i förhållande till bildämnets undervisning.10  

                                                 
6 Freeland, Cynthia, 2006, Konstteori – en introduktion, Stockholm: Raster förlag 
7 Marner, Anders, 2005, Möten och medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och  

  sociokulturellt perspektiv, Umeå: Inlaga Print & Media, Umeå Univeristet, s. 51-67 
8 Institutionen för bildlärarutbildningen och Svenska bildlärarsällskapet inom LR, 1987, Datorbild och  

   undervisning i bild, rapport nr 4, Umeå: Umeå universitet 
9 Arkiv för dekorativ konst, 1980, Dator och konstnär, mars 1980, Lund: Arkiv för dekorativ konst 
10 Institutionen för bildlärarutbildningen och Svenska bildlärarsällskapet inom LR, 1987, Datorbild och  

   undervisning i bild, rapport nr 4, Umeå: Umeå universitet 
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Samhällets behov av och betydelse för digital konst 
I sitt ursprung definierades estetik som ”läran om det sköna”. Länge har även estetikbegreppet 

bevarats endast till de ”seriösa” konsterna och det är fortfarande en ståndpunkt hos många 

idag. 11 

    Konst i förhållande till teknik har varierat under historiens tid, från början hade de samma 

mening, men senare kom de att delas in och då härrörde de sköna konsterna till 

konstbegreppet och de mekaniska konsterna till teknologibegreppet. Deras nuvarande 

betydelse fastställdes under 1700-talet.12 

    När fotografiet kom var det den första banbrytande tekniken som bidrog med en diskussion 

om det unika konstverkets betydelse.13 Detta har sedan utvecklats och i dagens samhälle har 

den unika bilden inte längre samma värde som i ett historiskt perspektiv eftersom den mer 

effektiva maskintillverkade bilden har intagit dess plats.14 När det kommer till media är 

bildens viktigaste uppgift att sprida kunskap och underhållning men även att vara tillgänglig 

för en stor publik. Idag kan vi genom media få en mer öppen dialog runt bilder men även en 

gemensam insyn av dem. Teknologin har i denna diskussion varit en stor tillgång och 

möjliggjort en ökning av humaniteten och intimiteten.15 

    Walter Benjamin anser att: 

 

Det har sedan urminnes tider varit en av konstens viktigaste uppgifter att 

framkalla en efterfrågan för vars fulla tillfredställelse tiden ännu inte är inne. 

Varje konstforms historia har kritiska perioder, under vilka denna form är ute 

efter effekter som först en förändrad teknisk nivå, det vill säga en ny konstform, 

obehindrat kan tillhandahålla. 16 

 

Tv och film har sedan länge haft en stor förfrågan på individer med digital kompetens då det 

redan 1987 gjordes reklam och filmer med ett alltmer växande innehåll av digitalt skapade 

bilder.17  

                                                 
11 Sundin, Bertil, 2003, Estetik och pedagogik i dynamisk balans?, Stockholm: Bokförlaget Mareld 
12 Ibid. 
13 Freeland, Cynthia, 2006, Konstteori – en introduktion, Stockholm: Raster förlag  
14 Marner, Anders, 2005, s. 51-67 
15 Ibid. s. 51-67 
16 Benjamin, Walter, 1969, Bild och dialektik, Svensk översättning av Wijkmarks, Carl-Henning: Staffanstorp: 
Bo Cavefors bokförlag     
    s.82 
17 Institutionen för bildlärarutbildningen och Svenska bildlärarsällskapet inom LR, 1987, s.27 
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    Andreas Rocha18 arbetar idag som verksam digital konstnär sedan 11 år tillbaka och anlitas 

som frilansande konstnär av en mängd olika företag. Rocha erbjuder via sin hemsida sin 

portfolio, försäljning och tips kring tekniken. Han arbetar ofta från början med bilderna i 

Adobe Photoshop19 och sedan går han vidare till att arbeta med bilderna i Corel Painter. 
20Andrew Jones är en annan digital konstnär som dessutom var en av skaparna av ett digitalt 

galleri för konst, ConceptArt.org. Jones arbetar också med sin konst i programmet Corel 

Painter men även andra bildbehandlingsprogram.21 

    Film behöver idag också en mängd digitala konstnärer. I eftertexterna på filmen Pirates of 

the Carribean; At world´s end, så finns en lång lista med ”Digital artists”.22 I filmerna Lord of 

the rings
23 finns även där en enorm bakomliggande grafisk design skapad av digitala 

konstnärer. Många av karaktärerna är där skapade helt med datorteknik. 24 

    Digital design sprider sig idag över världen med hjälp av olika medium men främst genom 

medier och Internet. På nätet finns idag en rad av olika gallerier för konstnärer att distribuera 

sin konst, Svenska konstnärer.se25 och ConceptArt.org26 är bara några av dessa. 

    De vidgade estetikbegreppet innebär att vi kan se hela världen som vi ser ett konstverk. För 

att berika oss själva med känslomässiga upplevelser som glädje och sorg som utvecklar vårt 

inre. Estetik är på så vis något som blir en individuell upplevelse som även utvecklar och 

påverkar oss på olika sätt, enligt Brit Paulsen.27 

                                                 
18 Rocha, Andreas, Andreas Rochas portfolio, http://www.andreasrocha.com, (2008, december 01) 
19 Adobe systems incorporated, 1990-2002, Adope Photoshop 7.0, Adobe systems incorporated 
20 Corel Painter,2008, Official Corel Painter Magazine, Imagine Publishing Ltd;London, Issue 10 
21 Jones. Andrew, Andrew Jones website, http://www.androidjones.com/, (2008, december 01) 
22 Verbinski, Gore, 2007, Pirates of the Carribean; At World's End, Disney 
23 Jackson, Peter, 2001, 2002, 2003, Lord of the rings, New Line Cinema 
24 Jackson, Peter, 2001, Lord of the rings, New Line Cinema, Extended version 
25 Kulturnätverket Kultur 1, Svenska konstnärer, http://www.svenskakonstnarer.se/, (2008, december 15) 
26 Jones, Andrew, Concept Art, http://www.conceptart.org/, (2008, december 15) 
27 Paulsen, Brit, 1996, Estetik i förskolan, Lund: Studentlitteratur 
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Skolan och bildämnet i den moderna tiden 
Samhället och föräldrar är en viktig del av ungdomars liv, de bidrar till att influera och forma 

deras identiteter. Olika faktorer som fritidsaktiviteter, intressen hos föräldrarna och social 

status har även visats ha stor betydelse för ungdomar. Många gånger upprepar och anammar 

ungdomar intressen hos föräldrar och levnadsförhållanden. Därmed uppstår social 

reproduktion. När ungdomar sedan kommer till skolan har det visats att denna reproduktion 

har betydelse för deras val av kurser i skolan och även deras föräldrars engagemang i 

skolverksamheten.28 

    I skolans kursplan för bild (estetisk verksamhet) i gymnasiet finns det ingen konkret 

angivelse för att frihandsmålning i datorteknik skall läras ut, dock finns det utrymme för 

sådan undervisning. I syftet för ämnet i kursplanen går det att finna följande; 

 

Utbildningen i ämnet estetisk verksamhet syftar till att utveckla och stimulera 

elevens kreativitet och lust att använda estetiska uttrycksmedel för att uttrycka 

tankar, känslor och handlingar. Ämnet syftar även till att väcka intresse och 

förståelse av kultur och skapande verksamhet i ett vidare perspektiv.29  

 

Ett av målen för denna allmänna kurs, Estetisk verksamhet, är följande; 

 

 …ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser30 

 

I grundskolans kursplan för ämnet bild finns följande utdrag att finna kring bildämnets 

karaktär; 

 

Bilden har en växande betydelse i informationssamhället. Dagens bild- och 

mediesamhälle präglas i hög grad av den globala bildkulturen. Bilden har en 

framträdande plats i kommersiella sammanhang och spelar en viktig roll i 

opinionsbildningen.31 

 

                                                 
28 Jönsson, Ingrid, 1993, Skola – fritid – framtid, Lund: Studentlitteratur 
29 Skolverket, ESV 1201 – Estetisk verksamhet 50 poäng, SKOLFS: 2000:10, 2000-07    
    http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform 
    =21&id=ESV&extraId= 
30 Ibid; http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=ESV&skolform=21&ar=0809&infotyp=17 
31 Skolverket, Bild, 2000-07 ; http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp 
    =23&skolform=11&id=3869&extraId=2087 
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Ett av de mål som eleven skall ha uppnått vid slutet av nionde året i grundskolan är följande; 

 

ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och 

moderna metoder och tekniker32 

 

Det diskuterades redan 1987 i den tidigare nämnda skriften33 att bildlärare bör motiveras att 

använda digital bildframställning i skolan eftersom det kommer att finnas ett ökat krav på 

digital bildkompetens i samhället. Då uppmanades även bildlärare att stödja undervisning i 

denna metod och på så vis bidra till en positiv utveckling av ämnet. 

    Det går även att finna det följande stycket i den rapport som kom 1987; 

  

Ingen utarmning av bildlärarens yrke behöver ske, om lärare engagerar sig i 

utvecklingen på detta område och ser till att bildkompetens förs in i 

datoranvändningen i skolan.34   

 

Inom bildundervisning har tekniska medier blivit mer eller mindre ett hot mot den äkta 

handgjorda bilden och detta resonemang bidrar med att bilden i skolan hindras i sin 

utveckling.35 Elever är vana vid att använda datorteknik hemma och för dem är det ett 

självklart medium. Om inte skolan kan erbjuda denna självklarhet som eleverna är bekanta 

med så kommer det att medfölja en minskad status för skolan.36  

   Bildämnet ligger på branten inför detta utvecklingsproblem och måste på fler sätt 

digitaliseras för att kvarhålla intresse och status.37 

   I Stig Roland Rasks bok går följande citat att finna; 

 

När det gamla möter de nya uppstår komplikationer eftersom det etablerade 

utmanas. Centrala beståndsdelar i ”det gamla” måste omprövas och kanske till 

och med flytta på sig för att bereda plats åt ”det nya”. Annars kan aldrig den 

                                                 
32 Skolverket, Bild, 2000-07; http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23& 
    skolform=11&id=3869&extraId=2087 
33 Institutionen för bildlärarutbildningen och Svenska bildlärarsällskapet inom LR, 1987, Datorbild och     

    undervisning i bild, rapport nr 4, Umeå: Umeå universitet 
34 Ibid. S. 8 
35 Marner, Anders, 2005, s. 51-67 
36 Rask, Stig Roland, 2006, �är det gamla möter det nya – om skolan och den nya tekniken, Sundbyberg:  
    Ekelunds/Gleerups utbildning AB. 
37 Marner, Anders, 2005, s. 51-67 



 

9 

nödvändiga utvecklingen ta fart. Kom ihåg att ingenting kan stå still. Det som 

inte rör sig framåt rör sig bakåt.38  

 

Skolans utveckling sker inte i den takt den borde, skolan är för avskild från samhället. 

Eleverna inhämtar mer kunskap utanför än innanför skolan på vissa kunskapsområden.39 

    Vygotskij visade på i sina studier att merparten av alla barn tappar lusten till att rita när de 

blir äldre. En mindre del behåller intresset och det beroende på om de är naturligt begåvade 

eller om deras intresse uppmuntrats och utvecklats med hjälp från hemmiljön eller skolan.40 

    Gardner skrev 1983: 

 

Den som inte har ett schackbräde blir ingen storspelare i schack, eller ens en 

duktig amatör. Men om löftesrika talanger vistas i en miljö där t.ex. schack 

spelas och får mycket stimulans, har de goda förutsättningar att snabbt lära sig 

spelet och bli skickliga.41 

 

Skolan gör ett kunskapsurval och detta blir den kunskap som sedan alla elever lär sig i skolan. 

Läraren i sin tur är förmedlare av denna kunskap och har därmed makten över det som 

undervisas i klassrummet. Den kunskap som sedan väljs ut är inte alltid den kunskap som 

eleverna är motiverade att lära sig. Eleven kan alltid välja vad han eller hon väljer att lära sig 

och tillämpa som kunskap av undervisningen som ges i skolan.42 

    Individen har olika möjligheter och i samspel med samhället kan dessa möjligheter bli 

verklighet. Skolan står delvis för den ena sidan av detta samspel då individens möjligheter kan 

växa och utvecklas i harmoni med skolans kunskaper.43 

    Genom att införa digitalt bildskapande i bildämnet kan undervisningen bidra till 

humanistiska och konstnärliga även i skolans datorundervisning. Det kan utveckla ett ökat 

intresse för de elever som redan använder datorteknik hemma i ett mer kreativt av datorteknik 

som ett verktyg till kunskap.44  

                                                 
38 Rask, Stig Roland, 2006, s. 26 
39 Marner, Anders & Örtegren, Hans, 2003, En kulturskola för alla –estetiska läroprocesser i ett mediespecifikt      

    och medieneutralt perspektiv, Forskning i fokus, nr 16, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling,. 
40 Vygotskij, Lev S, 1995, Fantasi och kreativitet i barndomen, Svensk översättning Lindsten, Kajsa Öberg,  
    Göteborg: Daidalos AB 
41 Gardner, Howard, 1994, De sju intelligenserna, Svensk översättning Miranda, Ulrika Junker, Falun: Brain  
    books AB, s.31 
42 Persson, Anders, 1994, Skola och makt, Stockholm: Carlsson Bokförlag 
43 Ibid. 
44 Institutionen för bildlärarutbildningen och Svenska bildlärarsällskapet inom LR, 1987, Datorbild och  

    undervisning i bild, rapport nr 4, Umeå: Umeå universitet 
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Resultat av arbete med Corel Painter 
Till att börja med så ger jag en kort förklaring av vad programmet Corel Painter är och varför 

jag valde att arbeta med just detta program. Programmet används för att framställa, redigera 

och omvandla digitala bilder med olika konstnärliga verktyg. Jag valde att arbeta med detta 

program främst för att jag hittade information kring programmet från Corel Painters officiella 

tidning.45 Det finns givetvis andra program som t.ex. Adobe Photoshop46 och Adobe 

Illustrator47 som också går att framställa digitala bilder med. Dessa är jag mindre bekanta med 

och därför valde jag att göra denna studie med Corel Painter eftersom detta program också 

innehåller de verktyg som skulle kunna tänkas användas i skolsyfte när det gäller ämnet bild. 

    Med Corel Painter och en elektronisk penna så har jag i min undersökning skapat två 

digitala bilder. De är enbart gjorda i detta program med frihandsmålning. Detta program, som 

alla andra digitala bildbehandlingsprogram, möjliggör all form av kopiering, rasterskapande, 

lagerskapande och förvrängning som mer eller mindre skapar konstverket åt konstnären. Jag 

har dock i min undersökning använt mig av programmet i det syftet att göra handgjorda 

bilder. För att undersöka lämpligheten för skolsyfte har jag arbetat med två digitala tekniker, 

en bild med digital teckningsteknik och en bild med digital oljemålningsteknik. 

    Att göra ett arbete med digital oljemålning var den första tanken till undersökningen i 

arbetet eftersom jag som blivande bildlärare ofta har funderat på om oljemålningsteknik 

skulle kunna integreras på ett bättre sätt i undervisning i bild. Som det ser ut i de allmänna 

bildkurserna idag så får inte oljemålning så mycket av undervisningstiden av förklarliga skäl. 

Materialet är ganska kostsamt och det finns helt enkelt inte tid då oljefärgerna tar sådan tid 

när de torkar. Arbetet måste också oftast behandlas i omgångar eftersom materialet efter ett 

tag blir mättat och färgen måste då även torka emellan lagren. Men för att få en större insyn i 

hur programmet fungerar så valde jag även att göra ett arbete med teckningsteknik för att 

kunna besvara mina frågeställningar kring ämnet. 

    Innan arbetet startade så hade jag tagit del av hur programmet fungerade och en del tips och 

idéer från Corel Painters egna tidning.48 Den finns att köpa i de flesta tidningsbutiker. Med 

deras tidning så medföljer ofta en cd-rom skiva med övningar och bilder som är 

upphovsrättsligt fria att arbeta med. Vilket skulle kunna vara en bra tillgång till 

undervisningen vid arbete med detta program. Då kan eleverna ta del av kunskapen från 

                                                 
45 Corel Painter,2008, Official Corel Painter Magazine, Imagine Publishing Ltd;London 
46 Adobe Systems Incorporated, Adobe,http://www.adobe.com/, (2009, januari 02) 
47 Ibid. 
48 Corel Painter,2008, Official Corel Painter Magazine, Imagine Publishing Ltd;London 
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tidningen och på så vis få uppslag om vad de ska arbeta med och hur. De följer ofta med en 

del intervjuer med konstnärer och även länkar till webbsidor med bilder och idéer.  

     

 

BILD 1. Fotografi av Sketchpad, Dahlgren, Kajsa, 2008 
 

Vidare för att kunna rita i datorn så har jag använt mig av en elektronisk penna (se BILD 1)49 

och då detta var första gången så har det också krävt en del övning men det påminner om en 

vanlig penna. Som jag nämnt tidigare så är detta en teknik som kan vara en vidareutveckling 

av den förförståelse som redan finns från bildundervisningen, där tekniken med pennan och 

hur den används lärs ut. 

    Den elektroniska pennan heter oftast Sketchpad som produkt i affärer men även som namn 

bland de personer som använder den. Den fungerar på så vis att det finns en penna, (se figur 1 

på BILD 1), som används mot en skiva, (se figur 2 på BILD 1), som känner av hur hårt 

pennan trycks mot skivan. Skivan i sin tur representerar hela skärmens yta. Så längst ner i 

hörnet på skivan är längst ner i hörnet på skärmytan. Skivorna finns i olika storlekar, den som 

jag har använt är en mindre storlek, 20 x 18, 5 cm. Sketchpads finns givetvis i varierande 

kvalité och prisklasser.    

     

                                                 
49 Wacom, 2008, Bamboo; Wacom 
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Inför fortsatt läsning behövs en del förklaringar av beteckningar som jag har valt att använda. 

Jag har valt att kalla den elektroniska pennan för sketchpad i syfte att underlätta flödet på 

texten. Jag har även valt att kalla bildteknikerna (oljemålning, ritning, kolritning osv.) för 

traditionella tekniker för att inte blanda ihop dessa med de digitala som beskrivs i arbetet.  

    Under mitt arbete med denna undersökning av digitalt bildskapande har jag dragit en del 

slutsatser själv av det arbete som jag gjort med de digitala bilderna. Därmed har jag även 

försökt identifiera programmets för- och nackdelar, bland annat genom att jämföra de digitala 

bildteknikerna mot de traditionella. Så därmed är delarna om digital teckningsteknik och 

digitalt oljemåleri till stor del baserat på mina egna upplevelser och åsikter.  
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Digital teckningsteknik 
 

  
BILD 2. V: Teckningsporträtt, Dahlgren, Kajsa, 2008, H: Porträttfotografi föreställande 

Kajsa Dahlgren, Ljadas, Lisa, 2005  
 

Jag har undersökt lämpligheten med digital teckningsteknik och jämfört hur den fungerar som 

undervisningsverktyg i motsats till den traditionella teckningstekniken. Därför har jag använt 

mig av den vanligaste formen av skissande i skolundervisning. Jag har skissat en bild utifrån 

en redan befintlig bild, i detta fall ett porträttfotografi. 

    Bilden är gjord utifrån ett äldre fotografi som först skannades in som bildfil för att sedan 

kunna arbetas med i bildbehandlingsprogrammet. Arbetet med denna bild tog mig ca tre 

arbetstillfällen om ca två timmar vardera. 
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Arbetsbeskrivning 

När arbetet börjar i programmet skapas först ett lager som möjliggör att det går att rita ovanpå 

bilden, precis som den traditionella tekniken som används i klassrum med ett ljusbord och 

överföring av bilden till ett nytt papper. 

 

 

BILD 3. Skärmdump av lagerverktyget för digital teckning, Dahlgren, Kajsa, 2008 
 

Emellan dessa lager, original och ny bild, skapas ett lager med vald bakgrundsfärg och under 

arbetet så hålls denna dold så att den inte skymmer originalbilden. Detta gör det möjligt att 

under arbetet göra denna synlig och då döljs det ursprungliga fotografiet och den nya bilden 

som skapas blir synlig. 

 

 

BILD 4. Skärmdump av verktygsinställning för digital teckning, Dahlgren, Kajsa, 2008 
 

    Sedan väljs önskad pennsort, här finns ett urval på t.ex. hårda stift, mjuka stift och oljiga 

stift. Efter detta väljs tjockleken på pennan. Opacitet är ett val som bestämmer hur synlig 

färgen är, vid 100 % är den heltäckande och vid t.ex. 15 % är den väldigt genomskinlig. Grain 

bestämmer hur underlaget ska fungera, där ju lägre procent inställningen är så blir underlaget 

mer grovt. Vid 100 % inställt på Grain så är underlaget plant. Resat inställningen bestämmer 

hur mycket färg som verktyget innehåller, vid t.ex. 50 % så har verktyget hälften med färg, 

vid t.ex. 0 % så är verktyget utan färg och kan användas till att blanda färgen på den digitala 

duken. Bleed bestämmer hur mycket verktyget ska ”blöda” därmed hur mycket verktyget ska 

rinna när det används. Vid högre procent inställning så upplevs färgen mer rinnig och blir 

därmed även ljusare. Jitter bestämmer hur verktyget ser ut mot underlaget. Vid t.ex. 
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användning av färgpennor så blir en linje dragen med en färgpenna mer kornig vid högre 

procent inställning på Jitter, vid 0 % så blir linjen skarp. 

 

 

 

BILD 5. Skärmdump av digitalt blandningsverktyget, Dahlgren, Kajsa, 2008 
 

Efter detta går det att blanda den färg som önskas till motivet i blandningsverktyget. Här så 

finns röd, orange, gul, ljusgrön, grön, ljusblå, blå, blåsvart, svart, grå och vit. Dessa färger kan 

sedan blandas med varandra i verktyget. Med den andra penselikonen från vänster så plockas 

färgerna från den övre färg raden och sedan målas färgerna på blandningsytan. Sedan väljs 

den tredje ikonen från vänster, en palettkniv, och med denna kan färgerna blandas samman på 

blandningsytan och olika nyanser kan skapas. För att använda den blandade nyansen så väljs 

den fjärde ikonen från vänster, en pipett, för att plocka upp den blandade nyansen. När detta 

är gjort så används den blandade nyansen som färg på valt verktyg. 
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Digitala teckningsteknikens begränsningar och möjligheter 

Det finns fördelar som gör det mer intressant att arbeta med denna teknik än med traditionell 

teckningsteknik, men även tekniska begränsningar som gör det annorlunda än traditionell 

teckningsteknik.   

     

   
BILD 6. Skärmdump av materialurval för digital teckning och digitala verktyg, Dahlgren, 

Kajsa, 2008,  
 

Materialtillgången är stor när allt finns samlat i en enda digital form. Vanligt material som 

förekommer vid bildskapande finns i digital form som t.ex. sudd, blyertspenna, stompf, 

används till att gnugga ut blyertssvärtan så att den blir mjukare. En Stompf är gjord av 

sammanpressat papper och liknar en tjock penna. Det är lätt att byta mellan dessa och det går 

att spara de val som gjordes så att de alltid finns kvar till nästa arbetstillfälle. Även med 

dagens teknik så kan dessa bilder skrivas ut hos olika företag50 på duk eller på annat material 

som är lämpligt för bilder. Det gör att verket kan skapas för hand och sedan skrivas ut och 

sättas upp på väggen som en tavla.  

    De största skillnaderna med den digitala teckningstekniken jämfört med den traditionella är 

att det går att ångra under arbetets alla stadier och att det går att kopiera bilden i oräkneliga 

exemplar. Det går även att spara bilden och öppna den och förändra den under ett annat 

dokumentnamn så att originalet alltid finns kvar. 

                                                 
50 Olofsson, Henrik, Proformat, http://www.proformat.se, (2009, januari 02) 
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BILD 7. Teckningsporträtt i förändrad form, Dahlgren, Kajsa, 2008 
 

Jag har ovan, BILD 7, framställt ett exempel på hur förändring av bilden kan ske på ett enkelt 

sätt. Här har jag bytt färg på bakgrundslagret för att skapa en annan karaktär i bilden, som att 

den är skapad på ett mörkare papper. Detta görs enkelt med några knapptryckningar. Därmed 

är det alltid möjligt att ändra bakgrundsfärgen.    

    Att under arbetet kunna ångra det som gjorts i bilden med enkla knapptryckningar är en 

klar skillnad mot att arbeta med traditionell teckningstekniken då detta kan vara svårt 

beroende på material och yta. Kol kan t.ex. vara svårt att helt radera från papper. Så att det 

t.ex. blir kvar en oönskad fläck på arbetet efter radering av kolstreck. 

    En del tekniska aspekter gör det annorlunda att arbeta med denna typ av teknik. De 

kunskaper som finns kring traditionellt tecknande blir en aning förlegade vid arbete med 

denna teknik eftersom det fungerar på ett annat sätt och det kräver att det lärs in ny kunskap 

kring hur det fungerar i digital teknik. 

    Vid fysisk beröring av papper och penna vid traditionellt bildskapande kan en del av bilden 

tillverkas utifrån ett visst kännande. Ofta används fingrarna som stompfer och det blir en 

kontakt via materialet och huden. Med datorteknik så är din sketchpad den fysiska länken 

mellan människan och det digitala verket. Därmed så krävs en del övning med detta medium 

innan det går att arbeta smidigt. 
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Digital oljemålning 
 

 
BILD 8. V: Vit ros, Dahlgren, Kajsa, 2008, H: Originalteckning av ros, Dahlgren, Kajsa, 

2008 
 

Med arbetet med denna bild, BILD 8, har jag undersökt hur det är att arbeta med digital 

oljemålning som teknik i motsats till den traditionella oljemålningen. Med detta arbete har jag 

även undersökt lämpligheten med att använda digital oljemålning i undervisning i skolans 

bildämne. 

    För att undersöka detta har jag använt mig av en äldre blyertsskiss som jag skannat in som 

bildfil för att bearbeta den i bildbehandlingsprogrammet. Arbetet med denna bild tog mig ca 

fyra-fem arbetstillfällen om ca två timmar vardera att utföra.     
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Arbetsbeskrivning 

Här används också lager för att underlätta arbetet. Arbetet är utfört i tre lager, ett 

underliggande lager för skissen, ett lager för bakgrunden och ett slutgiltigt lager för motivet. 

Det medför att arbetet kan utföras i olika delar och därför även arbetas med separat utan 

påverkan av de andra delarna. 

    Det går även att lägga ett lager på målningen för att kunna måla ovanpå det redan befintliga 

lagret för att skapa olika nyanser och djup, precis som med en traditionell oljemålning blir det 

då som att bilden torkat. De påverkar inte färgerna under eftersom de är låsta i lagret under. 

 

 

BILD 9. Skärmdump av lagerverktyget för digital oljemålning, Dahlgren, Kajsa, 2008 
 
Som på bilden ovan, BILD 9, så har jag delat in mitt verk i olika lager. Jag har valt att klippa 

ut originalteckningen och sedan flyttat den till ett nytt lager. Detta lager är döpt till ”blomma” 

för att hålla ordning på lagren. Jag har sedan bearbetat teckningen med färg och skuggor i 

digital oljemålningsteknik. Sedan har jag skapat ett lager för bakgrunden, denna har jag då 

döpt till ”bakgrund”. Sedan när dessa visas på skärmen så är det en komplett bild.  
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BILD 10. Skärmdump av materialurval för digital oljemålning, Dahlgren, Kajsa, 2008 
 

Materialet för att skapa digitala oljemålningarna är brett och det finns ett flertal olika penslar 

att använda. Det går även att styra hur mycket färg och medium som ska användas. 

 

 

BILD 11. Skärmdump av verktygsinställning för digital oljemålning, Dahlgren, Kajsa, 2008. 
 

Storleken för varje pensel är även det justerbart. Målaren har på så vis stora möjligheter att 

arbeta fritt och med en personlig vinkel, på samma vis som om arbetet utfördes med 

traditionell oljemålning. Viscosity står för hur synlig färgen är. Blend står för hur mycket av 

färgblandningen som ska användas i verktyget. Wetness står för ”blöt” färgen ska vara. 

   Det innebär en hel del knapptryckningar och byte mellan lager att arbeta med programmet. 

På så vis blir även mer abstrakt att arbeta med digital oljemålning än med traditionell eftersom 

det här måste beräknas och utarbetas hur materialet ska vara och hur lagren ska ligga för att 

skapa en helhetsbild. 

    Det går att göra oändliga förändringar av bilden när ett lager eller ett penseldrag enkelt går 

att ta bort. Som i sin tur bidrar till att det är lätt att pröva hur en viss färg eller hur en del av 

bilden ser ut mot helheten utan att förändra bilden permanent. 
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Den digitala oljemålningens begränsningar och möjligheter 

Den stora skillnaden mellan digital oljemålning och traditionell oljemålning är att färgen inte 

har samma aspekter som färgen i den fysiska miljön. Färgen har ingen torktid och är inget 

problem för den som är känslig mot starka dofter. Den är också oförbrukbar precis som med 

de andra materialen i denna digitala arbetsmiljö. 

   Här blir givetvis också den fysiska aspekten ett visst bortfall eftersom det inte går att 

använda ”kännandet” för att måla digitalt på samma vis som på traditionellt vis. Det som är 

skillnaden är för ögat att arbeta mot en skärm och inte direkt mot ett underlag, papper eller 

duk. Det finns däremot Touchscreen som är en datorskärm som är tryckkänslig och fungerar 

på ungefär samma sätt som Sketchpadens ritplatta. Den möjliggör att den som tecknar kan 

teckna direkt på skärmen så att det på så vis mer liknar det traditionella skissandet. Men dessa 

är naturligtvis inte det mest resurssnåla alternativet, när det kommer till inköpskostnad av 

utrustning till skolans lokaler. Det går heller inte att styra ut färgen med fingrarna eller att 

torka av penseln på en handduk. Men detta är också en skillnad som går att lära sig att 

utarbeta på ett annat vis med programmet. 

    Den stora skillnaden ligger i arbetstiden. Medan en fysisk oljemålning kan ta månader att 

framställa beroende på material och arbetssätt, så kan en digital oljemålning målas på en 

vecka eller två. Detta påverkas inte bara av de digitala redskapens effektivitet utan även av att 

förändringar och ändringar i arbetet är lättare att göra då lager kan förändras oberoende av 

varandra och misstag kan raderas med en knapptryckning. Detta skulle i traditionell 

oljemålning innebära att målaren blir tvungen att måla om delar av bilden eller måla över 

misstag för att sedan måla nytt efter en viss torktid. 

    Det finns då både fördelar och nackdelar med den digitala oljemålningen men den är 

definitivt en utveckling och ett komplement till traditionell oljemålning.  
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Diskussion och analys av studien 
I denna studie framgår det att datorteknik har en given plats i skolans bildämne. Ett allmänt 

undervisningsmoment med digital teknik som denna borde finnas i bildämnet för att främja 

och väcka intresse för digitala bilder. För, som nämns i grundskolans kursplan så skall 

eleverna ha uppnått följande mål i bildämnet vid slutet av nionde målet; 

 

ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och 

moderna metoder och tekniker51 

 

När jag gjorde denna undersökning och arbetade med programmet kunde jag identifiera ett 

flertal moment från bildämnets undervisning som skulle kunna bedrivas i den digitala miljön. 

Då tekniker och metoder som är vanligt förekommande i skolans bildämne. Bland dessa var 

det porträtteckning, oljemålning, ljusbordsöverföring och bildförvrängning som skulle kunna 

bedrivas i digital form i ett bildbehandlingsprogram som Corel Painter.    

    Men med tanke på att eventuell tillgång till datorer, med utrustning som krävs för att 

undervisa med denna teknik, kan variera från skola till skola så är det mer lämplig att använda 

den i mindre skala. Jag har med denna studie som tidigare nämnt ämnat denna teknik till att 

vara en tillgång och komplement till den redan befintliga undervisningen i bild.  

 

Digital oljemålning och teckningsteknik i skolan 
I detta stycke besvarar jag mina frågeställningar i arbetet med denna studie och jag diskuterar 

även utifrån min undersökning med Corel Painter lämpligheten och användning av tekniken i 

skolan. 

 

Frågeställningar och syfte 
Mitt syfte med att skriva arbetet var att försöka öka kunskapen kring digitalt bildskapande och 

därmed visa på hur digitalt bildskapande kan vara en resurs för både bildlärare och elever. 

Detta anser jag har visats av min undersökning med programmet. Även om detta arbete är ett 

mindre sådant och kanske inte kan utgöra mer än en mindre del av att beskriva hur denna 

avancerade teknik ser ut men det är en inledande syn på hur det kan användas i skolan av 

lärare. Jag har försökt att förklara det arbetet jag har genomfört med bilderna i 

                                                 
51 Skolverket, Bild, 2000-07; http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23& 
    skolform=11&id=3869&extraId=2087 
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undersökningen så att detta skulle kunna vara en resurs för lärare och elever. Jag hoppas att 

mitt arbete ska ge upphov till fortsatta studier av programmet. 

 

Är det möjligt att använda digitalt bildskapande i undervisning i bildämnet?  

Den digitala bildtekniken är en förlängning av den traditionella bildtekniken och kan på 

många sätt utveckla bildämnets verksamhet. Det är dock inte likadant som att använda de 

fysiska metoderna men fungerar på så vis att det går att bedriva många av bildämnets moment 

även på denna plattform. När jag genomförde min undersökning genom att göra två digitala 

bilder kunde jag identifiera en del moment som används i bildundervisning som även skulle 

kunna genomföras med digital teknik, dessa var: porträtteckning, oljemålning, 

ljusbordsöverföring och bildförvrängning. 

    Det är i stort sett liknande material som används i den digitala miljön för att skapa bilder 

som i den fysiska miljön, förutom att de fungerar annorlunda i sin digitala form. Jag anser 

t.ex. att arbeta med en sketchpad övar fingerfärdigheten till viss del som en vanlig 

blyertspenna gör. 

Hur kan bildämnet utvecklas med digitalt bildskapande? Kan digitalt bildskapande 
vara en tillgång för eleverna och lärarna? 

Det finns en del aspekter som underlättar arbetet både för eleverna men även själva 

undervisningen. Tekniken med att det är möjligt att kopiera en bild i det oändliga i 

datormiljön är en stor tillgång. Det innebär att en elev kan spara sitt arbete för att lätt ta med 

sig en kopia hem och arbeta. Även så kan bilden arbetas med i olika kopior så att förändringar 

kan göras utan att skada originalet. Vilket möjliggör att olika metoder och 

undervisningsaspekter kan övas på en och samma bild, utan att eleven behöver bekymra sig 

om förändringarna i bilden när de inte är permanenta.   

    Det underlättar även arbetet att programmet gör det möjligt för alla elever att använda 

ljusbordstekniken, som ofta innebär att bara några elever i taget kan använda annars. Med att 

skapa ett lager över en bild som ett fotografi så skapas automatiskt ett ljusbord i datorn. Lager 

gör det också möjligt att skapa olika delar av bilden separat, så att de även går att ändra utan 

att resterande delar av bilden förändras. Vid arbete med tekniker som kräver en djupare 

förståelse av hur bilden ska planeras och hur arbetet ska delas in i olika stadier så kan den 

digitala tekniken vara lämplig för att enklare ge eleverna en förståelse för hur de ska arbeta. 

Som vid arbete med oljemålning så kan eleverna pröva på hur de ska arbeta med en bakgrund 
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och hur de måste tänka i lager. Då kan eleven få pröva sin idé i dessa datasimulerade 

oljefärger innan de börjar ett arbete med de traditionella oljefärgerna. 

    När det kommer till material som oljemålning så är det givetvis ett underlättande att de 

digitala färgerna finns i oförbrukbara former och det innebär också att arbetet kan göras med 

betydligt mindre resurskostnader. Arbetet skulle kunna utföras med färre lektionstimmar 

eftersom det inte behöver spännas duk, färgen behöver inte torka och det krävs ingen städning 

efter. Det skulle även kunna vara ett alternativ för elever som vill pröva något nytt sätt att 

uttrycka sig på. I programmet kan de testa sig fram med alla de digitala teknikerna utan att 

behöva använda befintligt material för att finna vilket material de skulle vilja arbeta med.  

    Fördelen med att arbeta med dator är att materialen är simulerade och därför är det möjligt 

att pröva olika metoder utan att egentligen använda upp fysiskt material. Blandningsverktyget 

i programmet är även det en stor tillgång eftersom blandningsytan går att spara och ladda upp 

inför nästa arbete och då har eleverna exakt den färg som de använder i arbete. Vilket annars 

kunde ha varit en stor utmaning för eleven att blanda samma färgnyans som vid senaste 

arbetstillfället. 

    Här finns det även möjligheter för bildämnet att förlägga en hel teknik till det digitala och 

på så vis ta bort ett fysikt material som kanske inte används så ofta men som ändå finns 

tillgängligt för elever som vill arbeta med något annorlunda vid eget val. Programmet 

innehåller en del speciella tekniker som t.ex. airbrushmålning. 

 

Är det av vikt att eleverna får kunskap om datorstödd bildframställning? 

Som tidigare diskuterats så finns det idag en stor marknad inom media för personer med 

kunnande inom digitalt bildskapande. Bara för att skapa en film så behövs idag ett flertal 

personer som går under rubriken ”digitala konstnärer”. När det finns ett sådant stort tryck från 

samhället på tekniskt kunnande som det borde det ligga i skolans intresse att undervisa om 

detta inte bara som ett specialområde för de som är intresserade utan även som ett allmänt 

område som gäller alla elever som undervisas i bild. För, som tidigare visats i arbetet av 

Gardners resonemang52 kring schackspelaren som utan schackbräde knappast kan bli en 

storartad schackspelare men som i en miljö där schack spelas kan stimuleras till att bli en god 

schackspelare. Det är likadant med digitalt bildskapande, om inte eleverna får en chans att 

lära sig detta så kommer de knappast att utveckla en färdighet inom området om de inte har 

möjlighet att komma i kontakt med detta på annat håll, som t.ex. på fritiden. Då blir det även 

                                                 
52 Gardner, Howard, 1994, s.31 
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så att det är de som har förmånen att komma i kontakt med detta som får möjlighet att 

stimuleras och utveckla en färdighet inom digitalt bildskapande. De som inte har möjlighet att 

stimuleras på annat håll med digitalt bildskapande mister chansen att upptäcka en färdighet 

inom detta. Så då tillåter vi den sociala reproduktion att bestämma vilka elever som får chans 

att utveckla kunskap inom området. 53 Istället för att ge alla elever samma möjlighet genom att 

införa tekniken i den allmänna undervisningen och i kursplaner i bildämnet. 

Digitalt bildskapande 
Av konstens historiska överblick går det att se ett utvecklingsdilemma när det gäller konstens 

framfart i samhället. 1793 kom det första offentliga museet54  Men de skulle dröja till början 

av 1900-talet innan konst som inte liknade den traditionella fick komma innanför dess dörrar 

som Marcel Duchamps, Fountain (1917) och Andy Warhols bilder av Marilyn Monroe.55 

Fotografiet kom för 150 år sedan, men skolan började arbeta med denna teknik först på mitten 

av 1900-talet.56 Konsten har alltid strävat efter att skapa verk mer anpassade för framtiden och 

är inte intresserad av gårdagen medan samhällets tolkning och anpassning av konstens värld 

alltid ligger i det etablerade och de allmänt förekommande konsterna. Skolans del av 

samhället har också legat på efterkälken i konstens efterdyningar, tekniker har tagit tid att 

införa till skolan undervisning. Skolan utbildar den nya generationen och förbereder dem för 

samhället, men vad händer när generationen som redan är utbildad saknar kunskaper i digitalt 

bildskapande som krävs i samhället redan idag? 

    Tekniken för att digitalt skapa bilder har funnits länge. Redan på 60-talet så användes 

datorn för att skapa konst. 57 Då var tekniken väldigt begränsad och det var även något som 

inte alla hade tillgång till. Den digitala tekniken har idag varit allmänt tillgänglig under de 

senaste tio åren. Men skolans utveckling att anamma denna kunskap som den digitala 

tekniken medför är alltför långsam. Då diskussionen började redan för över tjugo år sedan 

kring att digitalt bildskapande borde ses som ett tillskott för bildundervisningen58 så är det 

förvånande att det fortfarande inte har en plats i den allmänna bildundervisningen. Redan då 

diskuterades teknik som Sketchpad och frihandsmålning.59 Ändå så är denna teknik inte 

                                                 
53 Jönsson, Ingrid, 1993, Skola – fritid – framtid, Lund: Studentlitteratur 
54 Freeland, Cynthia, 2006, Konstteori – en introduktion, Stockholm: Raster förlag 
55 Marner, Anders, 2005, Möten och medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och  

   sociokulturellt perspektiv, Umeå: Inlaga Print & Media, Umeå Univeristet, s. 51-67 
56 Institutionen för bildlärarutbildningen och Svenska bildlärarsällskapet inom LR, 1987, Datorbild och  

    undervisning i bild, rapport nr 4, Umeå: Umeå universitet 
57 Arkiv för dekorativ konst, 1980, Dator och konstnär, mars 1980, Lund: Arkiv för dekorativ konst 
58 Institutionen för bildlärarutbildningen och Svenska bildlärarsällskapet inom LR, 1987, Datorbild och  

    undervisning i bild, rapport nr 4, Umeå: Umeå universitet 
59 Institutionen för bildlärarutbildningen och Svenska bildlärarsällskapet inom LR, 1987, Datorbild och  
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omnämnd i skolans kursplaner för bild, varken grundskolan eller gymnasiet.60 Hur kan det 

komma sig att detta inte kommer in i skolvärlden som en accepterad kunskap?   

    Digitalt bildskapande blir dock inte heller uteslutet av kursplanen och målen. Det finns 

omnämnt i de allmänna bildkursplanerna att eleverna ska ha kännedom om olika tekniker, 

moderna som traditionella.61 Det borde ses som ett sätt att utveckla och förnya bildämnet att 

införa undervisning i digitalt bildskapande. Det borde därför finnas ett allmänt moment i bild 

med inslag av digital bildkonst för att alla elever ska få samma grundkunskap och därmed 

också kunskap för att söka mer information vid intresse. 

    Det ligger även som ansvar för lärare i bildkurserna att försöka eftersträva nytt tänkande. 

Som blivande lärare känner jag att det är extra viktigt att införa nya metoder och tekniker för 

att hålla undervisningen uppdaterad. Om lärare börjar tänka i dessa banor så kommer till slut 

tekniker i digital bildbehandling hitta in i bildsalarna. 

    Som blivande bildlärare och tidigare elev i bild så hade jag aldrig hört talas om denna 

teknik förrän i slutet av min utbildning inom bildlärarutbildningen. Då endast för att en elev 

gjorde ett specialarbete kring detta. Under min studie har mina tankar kring digitalt 

bildskapande som ett undervisningsmoment också stärkts. Det finns en rad fördelar som 

tidigare diskuterats som gör detta till ett fördelaktigt instrument i bildämnet. Citatet från Stig 

Roland Rask62 beskriver väldigt väl den komplikation som uppstår när den gamla tekniken 

måste bereda plats för den nya. 

 

När det gamla möter de nya uppstår komplikationer eftersom det etablerade 

utmanas. Centrala beståndsdelar i ”det gamla” måste omprövas och kanske till 

och med flytta på sig för att bereda plats åt ”det nya”. Annars kan aldrig den 

nödvändiga utvecklingen ta fart. Kom ihåg att ingenting kan stå still. Det som 

inte rör sig framåt rör sig bakåt. 

 

För det är däri komplikationen ligger, det är inte alltid som det är så lätt att byta ut det gamla 

beprövade mot det nya. Det är också svårt att se att den nya tekniken kan ge lika stora 

förtjänster som den gamla. Därför tror jag att det är extra viktigt som lärare att tänka nytt och 
                                                                                                                                                         
    undervisning i bild, rapport nr 4, Umeå: Umeå universitet 
60 Skolverket, ESV 1201 – Estetisk verksamhet 50 poäng, SKOLFS: 2000:10, 2000-07    
        http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform 
        =21&id=ESV&extraId= 
    Skolverket, Bild, 2000-07 ; http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp 
        =23&skolform=11&id=3869&extraId=2087 
61 Ibid. 
62 Rask, Stig Roland, 2006, s. 26 
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försöka vara öppen för idéer. Ett av problemen som lärare är att kunna se förändringen i 

samhället. Klassrummen ser likadana ut men eleverna som kommer till klassrummet är nya 

för varje år. Läraren måste försöka se sitt klassrum som föränderligt precis som samhället och 

eleverna.   

    Bildämnet ligger inför en stor samhällsförändring som redan påbörjats. Den traditionellt 

handgjorda bilden har inte samma styrka då den inte besitter samma spridningskraft som den 

digitala bilden och att den inte heller produceras lika effektivt. Idag finns det knappt några 

grunder för att skapa verk som inte kan spridas och visas på Internet och via bildöverföring. 

Konstnärer kan idag skapa ett digitalt verk som kan säljas i otaliga exemplar på grund av att 

det kan reproduceras otaliga gånger. Frågan är bara om skolans bildämne kommer att 

långsamt försvinna om ämnet inte utvecklas och inhämtar ny kunskap som relateras mot 

samhällets utveckling. Eleverna ställer höga krav på sin utbildning och för elever idag så är 

digital teknik ett vardagligt verktyg, därmed så förväntar de sig att skolan ska undervisa med 

de metoder som de redan känner till och vill behärska bättre. Det är eleverna vi ska värna om 

och deras kunskaper vi ska vidareutveckla i skolan. Digital bildbehandling är en teknik de 

borde känna till på ett allmänt plan och därför hävdar jag att grunderna borde läras ut i den 

allmänna bildundervisningen.  

    Walter Benjamin skrev redan på sin tid om konstens föränderliga form och hur dess mening 

är att skapa en längtan efter något som ännu inte riktigt är tiden inne för.63 De som är 

intressant är att intresset för datorteknik redan är här och konstformen är också den vida 

spridd vid en titt på Rocha och Jones konstnärsyrken inom den digitala världen.64     

    Det finns ingen motivation till att inte lära ut digitalt bildskapande med den teknik som 

Corel Painter erbjuder. Däremot finns det ett flertal motiveringar för att undervisa integrerat 

med tekniken. 

                                                 
63 Benjamin, Walter, 1969, Bild och dialektik, Svensk översättning av Wijkmarks, Carl-Henning: Staffanstorp:     
    Bo Cavefors bokförlag, s.82 
64 Rocha, Andreas, Andreas Rochas portfolio, http://www.andreasrocha.com, (2008, december 01) 
    Jones. Andrew, Andrew Jones website, http://www.androidjones.com/, (2008, december 01) 
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Avslutande ord 
Jag känner mig som lärare mer motiverad för att bedriva bildundervisning med ett medium 

som digital bildbehandling och jag hoppas att detta kommer att bli ett vanligt fenomen i den 

allmänna bildundervisningen i framtiden. 

    Det är viktigt i tider av förändring att inte stå still utan att följa med i strömmen. Skolans 

värld är ibland en tidlös värld. Där mycket förändras men ändå inte. Eleverna kommer och går 

men klassrummen ser detsamma ut. Kanske är det inte alltid fel men ibland tror jag att 

undervisningen skulle må mycket bra av att uppdateras så att inte generation på generation lär 

sig samma saker. 

    Mest av allt så är det intressant att bild idag är ett så brett begrepp. Bilden har verkligen fått 

en ny innebörd i dagens samhälle och dess användningsområde är enormt. Men som med all 

utveckling så innebär denna nya nivå en helt ny undervisningsplattform för att ta fram 

kunskaper om det. 
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