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SAMMANFATTNING
Inom denna uppsats undersöks hur digitala medier och verktyg kan infogas i
gymnasieskolans bildundervisning utifrån vilka svårigheter och möjligheter digitalt
arbete kan innebära, hur yrkesverksamma bildlärare resonerar kring att arbeta digitalt
i ämnet, samt vilka områden som kan urskiljas som centrala när det handlar om
digitala inslag för bildskapande, planering, dokumentation, och redovisning inom
bildundervisningen. Studien genomfördes mellan december 2016 och april 2017
genom egen gestaltande fördjupning inom digitalt arbete samt ett frågeformulär som
besvarades av åtta yrkesverksamma bildlärare.
Som resultat av denna undersökning visade det gestaltande arbetet, som även
redovisas i form av ett digitalt läromedel, på hur svårigheter med att arbeta digitalt i
koppling till bildämnet bland annat handlade om hur det är svårt och tidskrävande att
lära sig att behärska digitala verktyg och programvaror, samt om hur det är lätt att
hamna i att det digitala bildskapandet tvingas ske på traditionella medium och
teknikers villkor. Möjligheter som urskildes handlade om hur digitala verktyg
erbjuder egna, unika uttryck, samt stora friheter till justeringar, omprövningar, och
experimentlusta. Svaren på frågeformuläret visade på hur digitala medier och verktyg
främst användes vid presentation, redovisning, och inlämning, och att endast ett fåtal
såg digitala tekniker för bildskapande som likvärdiga de traditionella teknikerna.
Enligt lärarnas utsagor var betydelsefulla vinster med att arbeta digitalt bland annat
underlättad dokumentation, ökade möjligheter att nå ut till frånvarande elever, att
digitalt arbete ofta är bättre från miljöperspektiv, samt att internet erbjuder en till
synes oändlig mängd referens- och inspirationsbilder. Svårigheter som lärarna upplevde handlade exempelvis om teknikstrul, bristande förkunskaper hos elever, samt en
oro om att handens arbete kan försvinna om traditionella tekniker ersätts med digitala.
I studien urskiljs och redogörs det för fyra särskilt centrala områden när det
handlar om digitala inslag i bildundervisningen: att tid och svårighet kan bli en stor
utmaning för både lärare och elever, hur relationen mellan digitalt och traditionellt
kan utgöra hinder för digitala inslag, på vilket sätt bildämnets styrdokument betonar
rollen av det digitala i bildämnet, samt vad ett postdigitalt perspektiv kan innebära för
bildundervisningen.

Nyckelord: bild, digitalt bildskapande, digitala läromedel, gestaltande examensarbete
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FÖRORD
Detta examensarbete hade inte varit möjligt utan det stöd som erbjudits från familj
och vänner under arbetets gång. Jag vill även tacka de åtta bildlärare som på ett
erfaret och personligt sätt delgav sina tankar, argument, och känsloupplevelser kring
att arbeta digitalt i yrkesrollen. Tusen tack för att ni tog er tiden, era svar har varit
oerhört viktiga för att kunna bilda mig en uppfattning av verkligheten ute i skolorna!
Slutligen vill jag rikta tacksamhet till mina kurskamrater som gett goda råd och tips
under skrivandeprocessen, samt till min handledare som under hela arbetet erbjudit
kontinuerlig vägledning, uppmuntran, och värdefulla kunskaper om skolans värld.

Umeå den 10 april 2017
Kevin Rova
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1. INLEDNING
De flesta bilder vi möter idag är digitala i någon bemärkelse av ordet. Det kan handla
om var vi ser bilderna, som till exempel analoga bildalster som digitalt presenteras på
nätbaserade plattformar. Det kan också handla om bilder som är från grunden skapade
med digitala verktyg. Och även de gränsöverskridande kombinationerna, där digitala
och analoga tekniker används i samspel, är något som blir en allt mer förekommande
del i hur vi skapar bilder i olika syften. Men trots att det finns mycket som tyder på att
vi lever i den digitala bildens tidsålder, och trots att professionella bildskapare i allt
större utsträckning använder sig av digitala tekniker, så tycks de mer traditionella
verktygen för teckning och målning fortfarande i hög grad vara dominerande när det
kommer till den undervisning som sker inom gymnasieskolans bildämne. Dessutom
visar en färsk undersökning från Lärarnas Riksförbund att fastän de flesta gymnasieskolor idag har digitala resurser som datorer, surfplattor, och ritplattor, samt även
tillgång till någon typ av programvara för digitalt bildskapande, så upplever lärare i
många fall ett behov av kompetensutveckling på digitala områden. Lärarnas Riksförbund klargör i undersökningen att så många som sex av tio lärare har stora behov
att lära sig mer om digitala läromedel, och att fyra av tio lärare behöver kompetensutveckling för att överhuvudtaget kunna utföra sitt yrkesuppdrag, samtidigt som en
tredjedel av eleverna upplever att skolans teknik inte håller måttet (Lärarnas
Riksförbund 2016).
Skolverket lämnade under början av 2016 ett förslag till en nationell strategi för
digitaliseringen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inom detta föreslogs ett
antal målsättningar och åtgärder för att uppnå en effektiv utveckling när det handlar
om användandet och tillgängligheten av digitala läromedel och verktyg, samt en
utökad IT-kompetens hos lärare likväl som elever, under perioden 2017–2022. Inom
detta förslag klargörs bland annat behovet av ändamålsenliga digitala läromedel som
effektivt utnyttjar teknikens möjligheter, och att även andra typer av digitala lärresurser ska användas i stor omfattning inom undervisningen i gymnasieskolans
ämnen (Skolverket 2016). För att uppfylla detta behov tycks bildämnet stå inför en
utmanande utvecklingsprocess inom de kommande fem åren. Behovet av bildämnets
digitalisering blir vidare tydligt genom hur det i ämnesplanen klargörs att bildundervisningen ska syfta mot att ge eleverna grundläggande kunskaper inom samtliga
områden som återfinns i den visuella kulturen (Skolverket 2011a). Eftersom det
digitala tycks vara något oerhört centralt i koppling till de bilder vi möter dagligen
så anser jag det att vara av stor relevans att den gymnasiala bildundervisningen i
högre grad strävar efter att innefatta och använda sig av digitala medier och verktyg
i olika sammanhang.
I samband med detta kommer mitt syfte inom denna studie vara att undersöka
möjligheter och svårigheter i att infoga digitala medier och verktyg inom bildämnets
undervisning. För att uppnå detta kommer jag dels att arbeta gestaltande med att
fördjupa mig inom ett antal digitala tekniker och utforma ett didaktiskt läromedel i
koppling till dessa, och dels att undersöka hur yrkesverksamma bildlärares resonerar
kring digitala inslag i undervisningen.
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Syfte, frågeställningar och avgränsningar
Studiens övergripande syfte är att genom ett gestaltande arbete och ett kompletterande
frågeformulär undersöka hur digitala medier och verktyg kan infogas i gymnasieskolans bildundervisning utifrån ämnets rådande ramfaktorer. I koppling till detta
strävar jag även efter att uppnå fördjupade kunskaper om relationen mellan analoga
och digitala bildframställningstekniker, samt att utifrån erfarenheter från mitt
gestaltande arbete skapa ett didaktiskt läromedel på området digitalt bildskapande.
Frågeställningar
De frågor som kommer att agera vägledning inom denna studie är följande:
– Vilka möjligheter och svårigheter i infogandet av digitala medier och verktyg i
bildundervisningen kan urskiljas genom ett gestaltande arbete?
– Hur resonerar yrkesverksamma bildlärare kring digitala medier och verktyg inom
bildundervisningen?
– Vilka centrala områden gällande digitala inslag i bildundervisningen kan urskiljas
utifrån tidigare forskning, gestaltande arbete, och yrkesverksamma bildlärares
resonemang?
Avgränsningar
Då studien utförs inom en ämneslärarutbildning kommer jag att avgränsa min
undersökning till gymnasieskolan. Jag kommer alltså inte att behandla situationen
gällande bildundervisningen i förskola, grundskola, eller vuxenutbildning. Jag
kommer vidare att begränsa antalet digitala medier och verktyg som undersöks i
koppling till gymnasial bildundervisning för att undvika en allt för stor omfattning
inom arbetet, samt för att skapa utrymme till fördjupning inom ett urval av medier och
tekniker. Mer om avgränsningarna och urvalet för respektive datainsamlingsmetod
finns återgivet inom uppsatsens metoddel.

Centrala begrepp
Inom denna studie kommer ett antal centrala termer och begrepp att vara
återkommande under redogörelser och argumentationer på området. Nedan följer
kortfattade definitioner för dessa:
Digitala medier
Medier är kommunikativa kanaler för till exempel informationsförmedling eller
underhållning (Nationalencyklopedin 2017a). I denna studie avser digitala medier
kanaler som presenterar ljud-, film- och fotoinnehåll, oftast genom kodade mediefiler.
Digitala verktyg
Verktyg är redskap för bearbetning och sammansättning (Nationalencyklopedin
2017b). Inom detta arbete kan två huvudindelningar urskiljas för termen digitala
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verktyg. Dels kan det handla om materiella verktyg som används för digitalt arbete,
till exempel datorer, surfplattor, och ritplattor. Dels kan det handla om virtuella
verktyg för digitalt arbete i form av olika typer av mjukvaror, till exempel
redigerings-, presentations-, och plattformsprogram. I de fall ingenting annat påpekas
syftar termen digitala verktyg inom denna studie på både materiella och virtuella
digitala verktyg.
Digitala resurser
Benämning på tillgången av digitala verktyg, exempelvis vid en viss skola. Handlar
både om materiella och virtuella verktyg.
Sociala medier
Samlingsnamn för olika typer av webbaserade kommunikationskanaler som tillåter
direkt kommunikation mellan användare genom till exempel text, bild, eller ljud.
Sociala medier bygger, till skillnad från massmedier, på att användarna skapar det
medierande innehållet. Exempel på sociala medier är bland annat bloggar,
internetforum, och webbplatser för videoklipp (Nationalencyklopedin 2017c). Några
av de mest namnkända sociala medierna idag är Facebook, Twitter, Instagram, och
YouTube.
Visuell kultur
Återkommande begrepp i bildämnets och estetiska programmets styrdokument.
Visuell kultur utgör ett stor fält av medievärlden och inrymmer konst, reklam, grafik,
informationsflöden, och andra bilduttryck. Visuell kultur kan också beskrivas handla
om människans samspel med visuella uttryck i sitt omgivande samhälle. Den visuella
kulturen är något som konsumeras av och påverkar alla människor i det moderna
samhället (Widén 2016).

Disposition
Denna uppsats är disponerad som följande: nästkommande kapitel, Bakgrund, redogör
för central bakgrundsinformation kopplat till bildämnet, dess och skolans
digitalisering, samt styrdokument och lagar. Därefter kommer jag under titeln
Tidigare forskning att presentera tidigare nationell och internationell forskning och
undersökningar på området med relevans för denna studies syfte och frågeställningar.
I kapitlet Teori redogör jag för de teorier som använts för att analysera studiens
resultat, och i kapitlet Metod presenteras och diskuteras studiens två valda
undersökningsmetoder samt urval och etiska betänkanden. Det empiriska materialet
återges tematiskt i separata kapitel för vardera insamlingsmetod, först i kapitlet
Empiri I : Gestaltande arbete och därefter under rubriken Empiri II : Frågeformulär.
Resultaten diskuteras sedan gemensamt och i koppling till bakgrund och tidigare
forskning under rubriken Resultatdiskussion. I uppsatsens nionde kapitel, som går
under rubriken Sammanfattande avslutning, kommer jag att sammanfatta arbetet och
ta ställning till i vilken mån syfte och frågeställningar har kunnat besvaras. I samband
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med detta kommer jag också reflektera kring behovet av vidare forskning på området.
Därefter följer, under rubriken Referenser, en förteckning över de källor som har
använts i arbetet. Uppsatsens tionde och avslutande kapitel utgörs av det didaktiska
läromedel som konstruerats som en del av det gestaltande arbetet. Läromedlet, som är
av fristående och populärvetenskaplig karaktär, går under titeln Digitalt skapande.
Som bilaga till uppsatsen återfinns det frågeformulär som använts inom undersökningen.
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2. BAKGRUND
Denna inledande del av studien kommer att redogöra översiktligt för bildämnets
historia, digitalisering, och rådande styrdokument samt lagar. Det kommer även ingå
en mer allmän presentation av gymnasieskolans digitaliseringssträvanden. Avsikten
med kapitlet är att förmedla en övergripande bild av mitt valda ämne samt det
generella område det befinner sig inom för att detta ska kunna agera förförståelse till
de fördjupade resonemang som kommer att presenteras i denna studies senare delar.

Bildämnets historiska utveckling och digitalisering
En historisk översikt av bild i skolan
I Bildundervisningen och det pedagogiska rummet (1989) beskriver Sven Pettersson
och Gunnar Åsén hur bild som skolämne genom tiderna haft tre huvudsakliga syften
som härletts från tankar angående teckningens samhällsnytta och utgjort motivation
för ämnets plats i läroplanerna: bildskapande som producentkvalificerande,
konsumentkvalificerande, samt som uttrycksmedel. Balansen mellan dessa
motiveringar har i hög grad varierat i perioder. När den svenska bildundervisningen
konstituerades i mitten av 1800-talet under namnet teckning var framförallt det
förstnämnda, producentkvalificering, centralt. Under denna period handlade ämnet
om att utbilda konstnärer, hantverkare, och ingenjörer: arbetskraft för en snabbt
växande industri. I boken beskrivs även konsumentkvalificeringen kunna härledas till
1800-talets expanderande världsmarknad och den industriella produktionen som ledde
till sänkta priser och gjorde varje medborgare till potentiell konsument. Detta hängde
också ihop med kunskapen att bedöma andras konst, vilket handlade om tankar om att
betraktandet av skön konst ledde till goda människor (Petterson & Åsén 1989).
Enligt Åsén och Pettersson fick teckning under 1900-talet fick en förändrad roll i
skolan, då ämnet allt mer kom att handla om att använda tecknandet som
uttrycksmedel för personlighet, skapardrift, samt kommunikation, vilket lätt kan
tillskrivas psykologins framväxt som betydande vetenskap. Författarna beskriver
också hur ämnet länge motiverades genom att eleverna skulle få lära sig sådant som
behövdes för att klara sig i vardagslivet, exempelvis att kunna skapa ritningar för egen
eller professionell tillverkning. Det fanns länge en tydlig könsuppdelning i ämnet, då
tanken om sköna hem och vacker inredning var centralt för flickornas undervisning
medan pojkarnas i högre grad kretsade kring bildskapandets mer tekniska aspekter.
Under det tidiga 1900-talets folkskola fick teckning ofta agera stöd för andra ämnen,
då teorier uppkommit om hur handarbete skulle hjälpa eleven att bearbeta och minnas
sina lärdomar bättre. Detta övergick emellertid så småningom till ett friare skapande,
särskilt för yngre elever. Detta friare skapande innebar att allt större variation av
material och tekniker började användas i undervisningen. Istället för att ämnet var
bundet till måleri och teckning så började skolor köpa in brännugnar, skrot, och i ett
senare skede verktyg för foto och video. Mellan 70- och 80-talet gick ämnet tillbaka
till en mer konsumentkvalificerande funktion, men nu handlade det om att kunna
avläsa reklam och andra typer av bilder: att förstå bildspråk och att utföra bildanalys.
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Producentkvalificerande aspekter fanns emellertid kvar, men detta gällde främst de
som vill gå vidare med estetisk verksamhet i högre utbildningsnivåer (Ibid).
I och med 1980 års läroplan för grundskolan ändrade ämnet namn från teckning
till bild, vilket förmedlade en breddning av ämnet från att handla om att teckna till att
handla om bilder i mer allmän mening (Ibid). Den nya kursplanen syftade mot att
skydda eleverna mot ”nedbrytande kulturkonsumtion” och istället erbjuda skapande
och kulturella alternativ som gjorde gott för barnen. Kommunikativa inslag som
bildanalys och bildkommunikation kom att ta en allt större plats i ämnets roll, och
tekniker som fotografi och rörlig bild gavs ett betydande utrymme i undervisningen.
1994 års kursplan behöll till stor del dess föregångares förändringar, men var kraftigt
förkortad och omformulerad, samt betonade bildframställningens roll i ämnet och den
enskilda lärarens friheter att utforma undervisningen mer än tidigare. I den kursplan
som kom ut vid millenieskiftet var dock förändringarna mer omfattande. Bilder skrevs
fram som viktiga verktyg för utveckling och lärande, och bildämnet får åter ett stort
ansvar för att lära eleverna analysera och reflektera kring bilder. I 2000 års kursplan
finns både digital dator- och videoteknik nämnda i ämnets mål, och eleverna ska
också lära sig att granska medievärldens framställningar av klass, etnicitet, och kön
(Wikberg 2014). Tankarna om det fria, lustfyllda skapandet är nästan helt borta, och
tycks i viss mån ha ersatts med att lära eleverna att manövrera och positionera sig
inom nya typer av visuella medielandskap genom kritiskt granskande och reflektion.
Digitala inslag i dagens bildämne
Sett till hur situationen för bild i skolan ser ut idag i relation till digitala medier och
verktyg så genomförde Hans Örtegren och Anders Marner på uppdrag av Skolverket
under 2013 en nationell ämnesutvärdering (NÄU–13) av bildämnet i årskurs 6 och 9.
Denna visade bland annat på att en majoritet av eleverna uppfattade innehållet i
bildundervisningen att främst handla om färg, form, kompisition, och äldre bildkonst.
Det praktiska uppfattades vidare som centralt, då manuellt skapande ansågs väga
tungt i ämnet enligt eleverna. Samtida konst och bild, samt mediebilder och digital
bild förekom sällan om man frågade eleverna, men lärarna angav en större förekomst
av dessa olika delar av kursplanen. Det som både elever och lärare tycktes vara
överens om var att ämnet handlar om bildframställning genom olika tekniker, bortsett
från de digitala. Att uppfattningarna om bildundervisningens innehåll i ganska hög
grad skiljde sig åt antyder att högstadiets bildlärare inte helt hade nått fram till
att följa 2011 års läroplan (Lgr11). Sett till redovisningar i ämnet är det enligt
utvärderingen vanligt att elever redovisar enbart för läraren, och digitala redovisningar är ovanliga. Att enbart redovisa för läraren beskrivs vidare som potentiellt
problematiskt då detta innebär att arbetet inte kommuniceras, vilket kan få negativa
effekter på elevernas lärande (Marner & Örtegren 2015).
I ämnesutvärderingen beskriver Marner och Örtegren också hur 2011 års kursplan
i bild i högre grad än tidigare kursplaner betonar de digitala mediernas roll. Detta kan
tänkas handla om ett försök att integrera digitaliseringen i ämnena istället för att ha
separata dataämnen. Elevenkäter visar dock att digital bildframställning är ovanligt i
skolorna, och att eleverna ofta önskar mer digitalt arbete i ämnet.
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Ämnesutvärderingen argumenterar för digitala medier i bildämnet bland annat utifrån
hur instruktioner och demonstrationer kan bli mer intressanta och åskådliga genom
användandet av projektorer eller interaktiva whiteboards. Den dokumentation som
läraren för över elevernas arbeten kan också effektiviseras om denna sker digitalt. Ett
av digitaliseringens största hinder beskrivs vara otillräckligheter i skolans digitala
resurser och tekniska problem. Även lärares kompetenser inom och attityder till
digitala medier kan visa sig utgöra hinder. Vissa lärare kan också uppleva osäkerheter
när det handlar om bedömningen av digitala bilder, då digitala bilder finns tillgängliga
i mängder på nätet och andras bilder kan presenteras av eleverna som sina egna. Detta
beskrivs dock kunna motverkas genom att precisera uppgiftens krav, eller be eleverna
lämna in en arbetsfil där arbetsprocessen framgår. När digital bildframställning
förekommer tycks detta enligt författarna oftast handla om ett valfritt tillägg i ett
öppnare moment. Det digitala kan alltså utgöra ett alternativ till de traditionella
framställningsteknikerna, och blir ett val som eleverna själva får göra. Men vid vissa
skolor har man infogat nya, obligatoriska digitala moment som ofta genomförs i
grupp då tillgången till datorer inte är tillräcklig. I de skolor där digital bild används
till vardags så är balansen mellan digital och analogt ofta kring 50–50, vilket tyder på
att det digitala inte blir dominerande i ämnet. Vidare argumenterar författarna för hur
det inte längre går att se digital bild som något enhetligt, då det idag finns stora
skillnader inom området. Det fria skissandet som sker med ritplattor är exempelvis
vitt skilt från den tekniska bundenhet som finns i 3D-program som SketchUp och
CAD. Digitala program har många olika syften: att behandla bilder, jobba med layout,
att skapa rumslighet, eller att måla. Detta beskrivs vidare innebära att en mångfald av
program innebär en mångfald av didaktiska möjligheter, och när ekonomin är
begränsad finns det ofta kostnadsfria program att tillgå (Ibid).

Vision 2022
I september 2015 gav regeringen Statens skolverk uppdraget att formulera nationella
IT-strategier för skolväsendet. Målet med dessa strategier skulle vara att bidra till en
ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom den strategiska potential som IT
innefattar. Av uppdraget framgår att strategierna ska vara utformade mot att
möjliggöra en likvärdig tillgång till IT inom hela skolväsendet, att stärka elevers och
lärares IT-kompetens samt den strategiska kompetensen hos förskolechefer och
rektorer, samt att skapa förutsättningar för skolväsendet att utvecklas genom att ta till
vara på digitaliseringens möjligheter. I april 2016 stod Skolverkets förslag färdigt och
redovisades under titeln Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet.
Skolverket preciserade vidare genom underrubriker två strategier, varav en var
formulerad mot för- och grundskolan och en mot gymnasieskolan och skolväsendet
för vuxna. Anledningen att de två strategierna redovisades under gemensam
huvudrubrik var enligt projektgruppen att digitaliseringens utmaningar i hög grad är
gemensamma för hela skolväsendet. I relation till detta är även de två strategierna i
viss mån likalydande (Skolverket 2016). Utifrån denna studies avgränsningar mot
gymnasieskolan kommer jag att utgå från den uppdragsredovisning som Skolverket
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formulerat mot gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.
Projektgruppen beskriver hur strategin är utformad på ett sådant sätt att
tillräckligt med tid har avsatts för att realistiskt ha möjligheter att uppnå visionen. Det
har även tagits särskild hänsyn till att det finns stora skillnader mellan olika delar av
skolväsendet, och att det är tidskrävande att utveckla lokala strategier och
vidareutveckla personalens digitala kompetenser. Genom en samlad bedömning fann
Skolverket att perioden 2017–2022 utgör en rimlig tidsram för
digitaliseringsprocessen och att säkerställa likvärdiga förutsättningar för hela
skolväsendet (Ibid).
Den vision som Skolverket föreslår för 2022 är uppdelad i två huvudsakliga mål.
Det första av målen lyder som följande: "Alla elever utvecklar en adekvat digital
kompetens" (Skolverket 2016 s. 4), och det andra målet: "Skolväsendet präglas av att
digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna
bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras" (Ibid). Skolverket
redovisar vidare vad som krävs för att ovanstående ska gälla genom att lista ett antal
förutsättningar, bland annat:
Styrdkomenten [sic] för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna
tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens.
Personal som arbetar med elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för
vuxna har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i sitt arbete.
Personal som arbetar med elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för
vuxna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför skolenheten.
Eleverna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför skolan och
vuxenutbildningen.
Det finns ett stort utbud av ändamålsenliga digitala läromedel som effektivt utnyttjar
teknikens möjligheter och därutöver används andra digitala lärresurser i stor omfattning.
Arbetssituationen för personal som arbetar med elever i skola och vuxenutbildning
karaktäriseras av att digitaliseringen underlättar planering, genomförande, uppföljning och
utvärdering av undervisning och annat arbete med elever liksom av att mer administrativa
uppgifter och rapportering effektiviseras.
(Skolverket 2016 s. 4–5)

Vidare klargör Skolverkets förslag att insatser av många olika aktörer kommer att
krävas om den formulerade visionen ska uppnås. Strategin i arbetet mot visionen
klargörs ytterligare i förslaget, bland annat genom att Skolverket beskriver hur alla
deras kommande insatser kommer att förhålla sig till digitaliseringen av samhället och
skolväsendet, hur processen att införa IT-strategiska kompetenser i rektorsutbildning
kommer att inledas skyndsamt, att alla elever inom gymnasieskolan kommer att ha
tillgång till ett personligt digitalt verktyg inom två år, samt hur innovationsdriven
utveckling ska främjas kontinuerligt under femårsperioden med statliga medel (Ibid).
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Bildämnets styrdokument och lagar
Bildämnets gymnasiala ämnes- och kursplaner
Medan digitala medier betonas förhållandevis starkt i grundskolans styrdokument för
bildämnet (Marner & Örtegren 2015), så framskrivs det inte till samma grad i bildens
gymnasiala ämnes- och kursplaner. I 2011 års läroplan för gymnasieskolan (Gy11)
beskriver ämnesplanen för bild att undervisningen ska ge eleverna kunskaper i hur
bilduttryck konstrueras, framställs, och används för kommunikation. Ämnesplanen
beskriver vidare hur framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil,
yrkesval, och identitet har medfört en vidgad syn på bildbegreppet, och att ämnet
utifrån detta ska ge eleverna grundläggande kunskaper i samtliga områden som
återfinns inom denna kultur. Inom undervisningen ska eleverna utveckla förmågor att
planera, producera, och redovisa bilder med olika verktyg, material, och syften. Det
visuellt gestaltande arbete som sker inom undervisningen ska alltså omfatta ett flertal
arbetsmetoder, tvådimensionella, tredimensionella, och digitala. De sju punkter som
undervisningen i bild enligt ämnesplanen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
lyder som följande:
1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda
ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras
bildarbete samt andra visuella företeelser.
2. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt,
nationellt och internationellt perspektiv.
3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa
processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga
uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga
att själv utforma bildspråkliga budskap.
5. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och
berättelser i olika genrer.
7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och
arbetsmiljö som gäller för området.
(Skolverket 2011a)

Inom bildämnet ryms sex kurser: Bild och form 1a1, 1a2, 1b, och specialisering, Bild,
samt Form. Vardera av dessa kurser har en enskild kursplan som redogör för det
centrala innehåll som undervisningen i kursen ska behandla. Kursernas centrala innehåll berör bland annat aspekter kring: två- och tredimensionell bildframställning i nya
och traditionella material, metoder, och medier, bildspråklig begreppslära,
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betraktande, analys, diskussion, och tolkning av bilder, arbete med konstnärliga
processer och problemlösning i bild, kunskap om bildens funktion och
användningsområden, etiska förhållningssätt och upphovsrätt, presentation av
egna och kommentarer på andras bilder, utställning och marknadsföring, att leta
upp och arbeta utifrån inspirationskällor, samt förståelse av hur bilder kan tolkas i
olika perspektiv. Begreppet digital återfinns inte i någon av bildämnets kursplaner,
men inom de flesta av kurserna betonas att eleverna ska arbeta med både nya och
äldre tekniker och medier för bildskapande (Skolverket 2011a).
Examensmål för estetiska programmet
I Gy11 klargörs att utbildningen inom det estetiska programmet syftar till att utveckla
elevernas kunskaper inom och angående estetiska uttrycksformer, samt vidare en
förståelse om människan i samtid och historiskt ur konstnärliga, kulturella, och
kommunikativa perspektiv. Examensmålen beskriver att estetik handlar om hur
människans sinnen uppfattar olika uttryck. Det beskrivs vidare kunna handla
om specifika konstformer såväl som en del av vår kultur: som ett medel för
kommunikation, samexistens, och gemensam förståelse. Det klargörs att utbildningen
ska ge eleverna möjligheter att arbeta skapande samt att utveckla sin förmåga att
kommunicera tankar och idéer genom estetiska uttryck. Utbildningen ska också
erbjuda möjligheter för eleverna att samverka med andra områden där estetiken är
framträdande, till exempel kulturventenskap, historia, språk, teknikutveckling, och
kommunikation. Examensmålen beskriver att eleverna ska ges allsidig utbildning i det
estetiska hantverket, samt att utbildningen också ska syfta till att skapa en medvetenhet om olika frågor av etisk och juridisk natur om yttrandefrihet och upphovsrätt i
kulturutövande och kommunikation. Centralt i utbildningen är elevernas kreativitet,
nyfikenhet, kommunikation, samspel, och förmåga till eget skapande. Eleverna ska
även lära sig att ta ansvar för sitt egna arbete, använda och värdera större mängder
information, växla mellan olika perspektiv, samt hantera digitala verktyg. Estetiska
programmet har fem inriktningar varav endast en är direkt kopplad till bildämnets sex
kurser. Inriktningen bild och formgivning syftar att fördjupa elevernas kunskaper i
två- och tredimensionellt bildskapande, samt utveckla deras förmåga att uttrycka sig
och kommunicera visuellt. Eleverna ska också ges möjligheter att uppleva, tolka, och
reflektera kring visuella uttryck ur ett flertal olika perspektiv. Inriktningen syftar att
ge kunskaper om det breda område som bild utgör, samt om dess tillämpningar och
kombinationsmöjligheter i den mångfacetterade visuella kulturen. I inriktningen ska
eleverna även erbjudas att fördjupa sig inom någon eller några aspekter av
bildområdet (Skolverket 2011b).
Lagar och bestämmelser
Vid digitalt arbete i bildundervisningen finns det ett flertal lagar och etiska
betänkanden som läraren och eleverna måste förhålla sig till. En lag som nämns i
bildens ämnesplan (Skolverket 2011b), är upphovsrättslagen. Denna lag föreskriver
hur skaparen av ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätten till detta. När det
handlar om bilder på nätet är dessa i de flesta fall upphovsrättskyddade och får
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därmed inte publiceras utan tillåtelse på till exempel bloggar eller andra sociala
medier, oavsett om upphovspersonen anges eller inte. Däremot så är det tillåtet att
använda bilder för privat bruk. Upphovsrätten tillfaller skaparen automatiskt, och
oavsett hur banalt verket kan tyckas vara. Upphovsmannen kan dock välja att helt
eller delvis dela med sig av verket, bland annat genom att skapa ett licensavtal genom
Creative Commons. När det handlar om fotografiska bilder är det alltid fotografen,
inte de personer som är med på bilden, som äger upphovsrätten och fritt väljer hur den
ska publiceras och användas. Enda undantaget är om bilden kan uppfattas som
kränkande av domstol. Lagbrott mot upphovsrätten kan leda till åtal och skadestånd
(SFS 1960:729). En annan lag som kan få betydelse för digitala inslag i
bildundervisningen är personuppgiftslagen, som syftar att hindra att människors
personliga integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Generellt
rekommenderas att lärare frågar elever och föräldrar om samtycke innan de publicerar
bilder på eleverna, exempelvis på skolans hemsida. När det handlar om barn och
ungdomar med skyddade personuppgifter är publicering emellertid inte tillåten. Att
filma elever på lektionstid rekommenderas inte, då detta kan utgöra ett intrång i
elevernas personliga integritet (SFS 1998:2014).
Digitalt arbete med och publikation av bilder, till exempel vid fotomontage som
offentliggörs på nätet, kan medföra allvarliga risker för kränkningar. I det svenska
skolväsendet finns det en nolltolerans mot kränkning, och det finns två lagar som ska
skydda eleverna från detta. Dels fastställer diskrimineringslagen att skolor aktivt ska
arbeta för att förebygga och förhindra att någon elev utsätts för trakasserier på grund
av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, eller sexuell läggning (SFS
2008:567). Dels föreskriver skollagen att den som driver skolan målmedvetet och
förebyggande arbetar mot kränkande behandling bland annat genom att varje år, med
elevernas engagemang, göra en plan med åtgärder för att motverka kränkningar.
Skollagen kräver också att skolor lever upp till anmälningsskyldigheten, och att lärare
har skyldighet att skapa en trygg skolmiljö för samtliga elever (SFS 2010:800).
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3. LITTERATURGENOMGÅNG
Denna del av studien redogör för tidigare forskning och litteratur på området med
relevans för denna studies syfte och frågeställningar. Litteraturgenomgången bildar
teoretiska utgångspunkter för den vidare undersökningen. Jag kommer inledningsvis
att redogöra för en övergripande undersökning på området digital kompetens, för att
sedan gå in mer specifikt på litteratur som berör digitala inslag i bildundervisningen.

Digitala kompetenser i skolan
I oktober 2016 publicerade Lärarnas Riksförbund undersökningen Digital framtid
utan gropar inom vilken elever och lärares IT-kompetenser studerades.
Undersökningen, som utfördes genom enkäter som besvarats av 1000 gymnasieelever
och 800 grundskole- och gymnasielärare, berörde frågor gällande digital kompetens
samt tillgång till olika typer av digitala resurser. De resultat som presenteras i
undersökningen är bland annat följande:
På en tredjedel av samtliga skolor tvingas eleverna dela dator med någon annan. Tre
fjärdedelar av samtliga lärare uppger samtidigt att de inte har en datorsal på sin skola.
Ungefär 4 av 10 lärare anser att de har ett stort behov av fortbildning för att uppnå adekvat
digital kompetens för att utföra sitt jobb som lärare. Nästan 6 av 10 lärare behöver utveckla
sin kompetens i digitala läromedel. Hälften av lärarna är i behov av fortbildning för att kunna
producera och hantera digitalt material till undervisningen.
Bara 3 av 10 lärare känner sig helt säkra på att höja elevernas kunskapsnivå i att använda
digitala verktyg, och så få som 15 procent på att förbättra elevernas kunskaper att producera
digitalt material.
Endast en tredjedel av samtliga elever tycker att kvaliteten på skolans datorer och surfplattor
är mycket bra. Bara 4 av 10 elever anser att kvaliteten är ganska bra, ett svar som indikerar att
det finns vissa brister i den tekniska utrustningen. Resterande elever, 26 procent, tycker att
skolans datorer och surfplattor inte håller måttet.
Eleverna känner sig inte helt säkra på att kritiskt värdera information på internet, då bara 3 av
10 elever instämmer helt i detta. En fjärdedel av eleverna instämmer helt i att deras lärare har
god digital kompetens, medan lika många inte håller med om detta.
(Lärarnas Riksförbund 2016b s. 4)

Förslag till åtgärder som presenteras påpekar behovet av att öka lärarnas digitala
kompetens, då denna är en förutsättning för att ge alla elever samma chanser i det
digitala samhället. I relation till detta lyfts behovet till fortbildning på området, samt
ökade resurser till inköp av digitala verktyg. Andra förslag handlar om möjligheten att
formulera långsiktiga planer för implementering av digitala verktyg, samt att ta itu
med den ojämlikhet som uppstår då lärarnas digitala kunskaper är i direkt koppling till
deras egna intressen (Lärarnas Riksförbund 2016).
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Digitala medier och verktyg i bildämnet
Anders Marner och Hans Örtegren studerar i sitt kapitel Digitala medier i ett
bildperspektiv, inom antologin Skolämnen i digital förändring, hur digitala medier
implementeras i högstadiets bildundervisning. De argumenterar bland annat för hur
bildämnet tycks befinna sig i ett paradigmskifte, vilket ges uttryck när spänningar
uppstår mellan äldre ämnesparadigm och de nyare digitala medierna. Författarna
beskriver vidare hur den senaste kursplanen för bildämnet i högre grad än tidigare
betonar digitala mediers roll i undervisningen, men att kvarlevande normer i ämnet
skapar utmaningar. Bland annat tycks en 1900-talstradition av konst som ses som
unika verk leva kvar i ämnet, vilket kan leda till tveksamheter i användandet av
digitala medier för bildproduktion då dessa i högre grad förknippas med reproduktion
av bilder. Enligt Marner och Örtegren utmanar digitala medier på flertalet sätt bilden
som ett skolämne där traditionella metoder för teckning och målning i hög grad har
använts som huvudsakligt redskap inom undervisningen. I kapitlet redovisar
författarna sin studie av infogandet av digitala medier i högstadiets bildämne, som
utförts genom observation och intervju vid nio svenska skolor spridda över landet. I
resultatredovisningen utgår författarna från tre huvudkategorier, extraherade från
empirin, i relation till digitala mediers funktioner i bildundervisning vid de olika
skolorna. Dessa lyder: digitalt motstånd, digital addering, och digital inbäddning.
(Marner & Örtegren 2014)
Inom den första av de tre kategorierna, digitalt motstånd, beskrivs det hur
det vid en tredjedel av de studerade skolorna kunde urskiljas ett motstånd mot
digitaliseringen av bildämnet, som uttrycktes från skolans eller lärarnas sida. Detta
motstånd resulterade i att bildundervisningen huvudsakligen skedde analogt, och
digitala medier ansågs som irrelevanta för ämnet. Ramfaktorer i form av ekonomiska
och materiella förutsättningar för bildundervisningen beskrivs som starkt bidragande
när det handlar om motståndet till digitalisering. Vid de skolor där det fanns ett
motstånd mot det digitala var det även ofta brist på adekvata datorer, bildbehandlingsprogram, och nätuppkoppling. I den mån datorer används så är det ofta begränsat till
sökning av information och bilder på nätet. Där digitalt motstånd finns sker vidare
presentationen av elevernas resultat oftast utan digitala portfolior, och bedömning av
digitala bilder kan uppfattas som svårt enligt vissa lärare på grund av osäkerhet om
det är eleven som själv har skapat bilden. När det gäller relationen mellan elevernas
bildarbete på skolan och på fritiden medför skolans motstånd till digitalisering att
eleverna inte ser kopplingen mellan skolämnet bild och det digitala arbete med bild
som de allra flesta utför på fritiden. Avslutande, gällande digitalt motstånd, beskriver
Marner och Örtegren hur motståndet är något som vissa upplever medan andra är en
aktiv del i det. När motståndet upplevs beror det ofta på bristande resurser. När det
uttrycks handlar det om att lärare tvivlar på möjligheterna att digitalisera bildämnet,
och vidare om en uppfattad dikotomisk relation mellan det fria skapandet och digital
media. Digitalt bildskapande ses i dessa fall som ett hot mot ämnets traditioner (Ibid).
Denna typ av resonemang kan härledas till tankar om det digitala som något perifert i
bildundervisningen, medan traditionella tekniker för bildframställning utgör det
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centrala och ”heliga” i ämnet (Örtegren 2012).
Den andra av huvudkategorierna är digital addering, vilket visade sig förekomma
vid fyra av studiens nio skolor. Addering beskrivs handla om när digitala medier
infogas som nya verktyg i en i helhet hantverksbaserad undervisning, som ett
komplement som kan lämpa sig vid specifika typer av uppgifter. Vid denna
begränsade form av infogande av digitala medier använder lärarna ibland i viss mån
digitala verktyg som interaktiva whiteboards och projektorer vid demonstrationer.
Men elever ges ofta inte samma möjligheter till digitalt arbete, så det det digitala
betonas främst inom lärarledda moment med åskådlighet som syfte. I de fall eleverna
tillåts jobba digitalt så kan anledningar till detta handla om att lärare anser att tiden är
mogen för att modernisera tekniker, eller att det digitala kan effektivisera en specifik
arbetsprocess. Dock beskriver författarna också hur elever som arbetat mycket med
digitalt bildskapande på fritiden inte särskilt ofta haft önskemål om att även få
göra det i skolan. Fritidsanvändning leder alltså inte till ökad efterfrågan i bildundervisningen och ett bildintresse på fritiden uppfattas ofta som något annat än
ett bildintresse i skolan (Marner & Örtegren 2014).
Den tredje kategorin som presenteras i kapitlet är inbäddandet av digitala medier.
Inbäddning, som observerats vid två av studiens nio skolor, handlar enligt författarna
om att integrera digitala medier i bildämnets olika faser: inom förberedandet,
skapandet, presentationen, och bedömningen. Vid de skolor som ryms inom denna
kategori har digitala medier kommit att bli en naturlig del av undervisningen.
Tillgången till digitala resurser som datorer, kameror, och färgskrivare är god, och
dessa används ofta för att presentera och dokumentera arbetet. På vissa skolor
används licensfria så kallade open source-program i bildarbetet, vilket medför
möjligheter för eleverna att arbeta hemma med sina bilder. Författarna förklarar
vidare att vid de skolor som arbetar med inbäddning är kombinationer mellan digitala
och analoga tekniker det vanligaste sättet att arbeta, och det är vanligt att eleverna
själv får välja när de vill arbeta digitalt och när de vill arbeta analogt. Dessa val
beskrivs kunna ske på grund av effektivitet, estetik, eller lust. Genom att inbädda
digitala medier i ämnet synliggörs också relationen mellan bildarbete på skola och på
fritid för eleverna, vilket medföra att de blir mer benägna att arbeta hemma (Ibid).
En annan som studerat infogandet av digitala verktyg i bildundervisningen är
Catrine Björck. I sin doktorsavhandling från 2014 med titeln Klicka där! undersöker
Björck användningen av datorer i bildundervisningen. Avhandlingen berör bland
annat att bildundervisningen öppnar för nya möjligheter då den bedrivs med hjälp av
digitala tekniker. Bland annat så kan elever, som får tillgång till den stora mängd
bilder som finns på nätet, möjligheter att kombinera och arbeta med bild och text som
de inte själva producerat. På så vis väcks möjligheter för eleverna till aktivt
deltagande inom och bearbetande av samhällets visuella kultur. Studien visar bland
annat hur digitala teknologier kan erbjuda nya och effektiviserande tillvägagångssätt
när det handlar om att arbeta med visuell kommunikation. Björck argumenterar för att
de olika digitala områden som eleverna befinner sig inom på sin fritid bör infogas i
bildundervisningen, då kunskapen som eleverna redan besitter på den digitala arenan
kan och bör tas tillvara inom skolväsendet. Hon resonerar även att eleverna bör ges
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möjligheter att konstruera egna kunskaper rörande hur media påverkar oss, och hur vi
kan påverka andra genom media. Men infogandet av digitala teknologier i
undervisningen inte är helt enkelt. Det kräver dels nya sätt att utforma lektioner, och
dels förutsättningar för lärare att utveckla sina kompetenser på digitala områden och
sina kunskaper om hur traditionella uppgifter kan moderniseras genom nya
teknologier. Vidare visar Björcks studie på att ett återkommande problem tycks vara
att lärarna ofta blir fokuserade på att vägleda eleverna tekniskt i digitala uppgifter,
vilket innebär att eleverna inte i lika hög grad som i de traditionella teknikerna får
möjligheten att redogöra för sina kommunikativa och estetiska val i bildskapandet
(Björck 2014).
I ämnesplanen för bildämnet klargörs tydligt hur undervisningen ska kopplas till
samtida visuell kultur (Skolverket 2011a). Gällande hur det digitala spelar en roll i
koppling till begreppet visuell kultur skriver Anna Jonsson Widén i sin avhandling
Bildundervisning i möte med samtidskonst (2016) om hur teknisk utveckling inom
områden som film, design, tryck, och digitalisering av bilder har lett till överraskande
effekter. Hon beskriver hur vi de senaste trettio åren kunnat observera en omfattande
vidgning av den visuella kulturen i samhället som i hög grad kan tillskrivas
utvecklingen av olika medierande verktyg. Jonsson Widén argumenterar för hur
dagens visuella kultur starkt skiljer sig från de traditioner som kan urskiljas inom
århundraden av konst och bildkultur. Den visuella kulturen beskrivs vidare som ett
mycket omfattande fält som inrymmer vitt skilda fenomen, och det digitala
bildskapandet som ett fenomen som har en stor inverkan på våran livsvärld. I
avhandlingen talar Jonsson Widén också om pennan. Denna ser hon som ett av
bildämnets mest bestående verktyg, då pennan överlevt samtliga av ämnets
paradigmskiften och även genom ritplattan kunnat följa med in i den digitala
bildundervisningen (Jonsson Widén 2016).
Sett till internationella studier på området så publicerade de amerikanska
forskarna Ryan M. Patton och Melanie L. Buffington i maj 2016 artikeln Keeping up
with our students om teknologins växande roll i bildundervisningen. Författarna
undersöker hur olika standarder för bildundervisning närmar sig teknologi som
verktyg för att lära ut och för bildskapande. Artikeln beskriver hur digitala arenor
under sin framväxt har separerats från övrig visuell kultur, och istället infogats inom
den egna kategorin mediakultur. Författarna argumenterar för hur mediakultur bör
definieras som en underliggande del inom paraplybegreppet visuell kultur, eftersom
att bildlärare är den bäst lämpade yrkesgruppen för att behandla nya digitala tekniker i
koppling till bild. Artikelns slutsatser berör bland annat svårigheter i att förändra ett
skolämne, samt att detta historiskt har visat sig vara en långsam process. Vidare har
förminskade ekonomiska resurser i skolan utgjort ett hinder. Men samtidigt finns ett
behov av att bildlärare som yrkeskår måste fastställa sin centrala roll i 2000-talets
snabbt växande landskap av digitalt skapande. Författarna argumenterar vidare för ett
behov av större andel digitala inslag i lärarutbildningen, samt för hur universiteten
skulle kunna erbjuda fortbildningskurser som fokuserar på ett avgränsat antal digitala
verktyg och tekniker för bildframställning och undervisning (Patton & Buffington
2016).
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4. TEORI
Detta kapitel redogör för de teoribildningar som kommer användas för att analysera
och diskutera undersökningens resultat och studiens problemområde. Inledningsvis
presenteras läroplans- och ramfaktorteori genom Göran Linde, och därefter redogör
jag för Jonathan Openshaws tankar kring postdigitalt skapande. Kapitlet avslutas med
en kort förklaring över hur de två teorierna har tillämpats i studien.

Läroplans- och ramfaktorteori
I boken Det ska ni veta! introducerar Göran Linde, professor emeritus i pedagogik vid
Lärarhögskolan i Stockholm, forskningsfältet läroplansteori i vid mening, gällande
vilket innehåll som väljs i organiserad utbildning och hur detta stoffurval går till.
Linde redogör för hur urvalet finner sin grund bland annat i läroplaner som förändras
genom tillägg, ändringar, och tolkningar i relation till det pedagogiska arbete som
sker i klassrummet. Boken redogör för tre olika arenor som används för att tolka hur
urvalsprocesser påverkar läroplanen. Dessa är formulering, transformering, och
realisering. Gällande formulering av läroplaner beskriver Linde att termen formulerad
läroplan avser de föreskrifter som i ett skolsystem fastställer vilka ämnen som ska
studeras, hur stor andel av den totala undervisningstiden varje ämne ska få ta i
anspråk, samt vilka mål och vilket innehåll varje ämne ska ha. Formuleringsarenan
består av urvalprocesser och förhandlingar inom utbildningspolitiken som resulterar i
styrdokumentens slutgiltiga formuleringar för skolväsendet. Linde klargör för två
huvudsakliga utgångspunkter gällande formulerandet av läroplaner. Dels diskuteras
filosofiska tankeriktningar om verkligheten, kunskapen, och etiken samt hur dessa
kan kopplas till tänkandet om undervisning, och dels presenteras ett antal olika
principer och koder som används för att bestämma innehåll och planering av lärostoff
(Linde 2012).
Sett till den första av de två utgångspunkterna klargör Linde för hur framträdande
filosofer genom tiden har resonerat kring undervisningen och dess innehåll, samt hur
dessa resonemang finner sin grund inom andra ställningstaganden om verklighetens
beskaffenhet, kunskapens giltighet, och tankar om det etiskt goda. Den gemensamma
kärnan i filosofernas skrifter beskrivs vara skapandet av bilden av skolan som en plats
där det är gott att vara och eleverna bildas till goda samhällsmedborgare med ljusa
framtidsutsikter, vilket inte helt överensstämmer med skolväsendets ganska mörka
praktikhistoria. För att förklara den andra av utgångspunkterna redogör Linde för ett
antal identifierade läroplanskoder, grundläggande principer för stoffurval i
undervisning, härledda från olika skolformer under historien. Förenklat beskriver
Linde att att den rationella läroplanskoden, som strävar efter att förbereda elever för
det kommande arbetslivet, är den som har haft enskilt störst inflytande på stoffurvalet
inom undervisningen vid svenska skolor sedan andra världskriget, men även att
föreskrifter och ideologier om utbildning inte är detsamma som den förverkligade
undervisningen i skolor, vilket leder in på den andra av läroplanens tre arenor,
transformering. Denna arena handlar om de tolkningar, tillägg, och fråndrag som sker,
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samt de mekanismer som är aktiva i uppkomsten av ett materialiserat
undervisningsinnehåll (Ibid).
Kortfattat handlar transformeringsarenan om att den formulerade läroplanen
påverkas av en komplex verklighet, samt om vilket inflytande olika sociala,
ekonomiska, och kulturella faktorer får inom tolkningen av läroplanens ideal. Som
utgångspunkter för analys av inflytelserika faktorer lyfter Linde bland annat den
styrande inverkan som läroböcker kan ha, djupt rotade ämnestraditioner som inte
alltid hänger samman med läroplanens formuleringar, samt att läraren som individ har
tolkningsfriheter grundade i vilken mån deras ämne är avgränsat och kommer att
inom undervisningen förhålla sig till sin egen repertoar. En lärares potentiella
repertoar handlar om de lektioner hen kan hålla med hänsyn till dennes kompetenser,
medan den manifesta repertoaren är de lektioner som faktiskt hålls. Vidare kan
lärarens repertoar uppdelas i stoffrepertoaren, som handlar om lektionernas
potentiella och manifesta innehåll, och förmedlingsrepertoaren, som handlar om de
undervisningsmetoder som används. Både stoff- och förmedlingsrepertoaren kan vara
mer eller mindre varierande alternativt stabila hos olika lärare, och förutom
individuella drag hos lärare kan även den gemensamma professionella kulturen vara
en inflytelserik faktor i hur läroplanerna transformeras. Det beskrivs också hur lärare i
ämnen som är starkt inramade tenderar att nära följa läroplanen, medan lärares
personliga stoffrepertoar får en större betydelse i de ämnen som har en svagare
avgränsning (Ibid).
Den tredje och sista arenan som Linde behandlar går under namnet
realiseringsarenan och handlar om händelser under lektionerna som gestaltar sig mer
eller mindre som planerat. Med termen realisering åsyftas själva verkställandet av
undervisningen, vilket beskrivs bestå av lärarnas genomförande av lektionen och
verksamhet under denna. I centrum för arenan står kommunikationen och aktiviteten i
klassrummet, varav det sistnämnda även innefattar elevernas mentala processer i sitt
tillägnande av innehållet. För att avslutningsvis kortfattat förtydliga relationen mellan
de tre identifierade arenorna uttalar sig Linde som följande:
De beslut som påverkar det faktiskt realiserade innehållet sker såväl på formuleringsarenan
(utgivandet av de föreskrivandet läroplanerna), som på transformeringsarenan, där skilda
aktörer tolkar läroplanerna, och på realiseringsarenan, vilken består av händelser i
klassrummet som gestaltar sig mer eller mindre enligt planerna. (Linde 2012 s. 64)

Postdigitalt skapande
Tanken om de digitala infödingarna har blivit allt mer populärt på senare år, inte
minst i mediala sammanhang. Begreppet handlar om de barn, ungdomar, och unga
vuxna som är födda efter det sena 80-talet och därmed haft internet som en integrerad
del av livet under hela sin existens. I boken Postdigital Artisans argumenterar
Jonathan Openshaw för konceptet om de digitala infödingarna som klichéartat. För
om än det går att avläsa höga grader digital kompetens i denna grupp som sannolikt
inte återfinns hos deras föräldrar, så beskrivs den viktigare observationen vara att vi
alla är postdigitala idag, även om vi upplever det i olika utsträckning. Openshaw
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argumenterar för hur de linjära tankegångar som karaktäriserat västerländsk historia
har upplösts av den digitala utvecklingen och ersatts med något mycket mer
dynamiskt och spretigt genom vitt skilda fenomen som satellitbilder,
internetkriminalitet, övervakningsteknologi, och sociala medier (Openshaw 2015).
Openshaw förklarar att begreppet postdigital inte syftar på något som kommer
efter det digitala, då digitala teknologier inte tycks vara på väg att försvinna.
Begreppet syftar snarare att beskriva en värld som omformulerats av uppkomsten av
det digitala, där vårt digitala tänkande är tätt sammanbundet med vår existens oavsett
om den digitala teknologin är närvarande eller inte. Det digitala är idag en inneboende
del av hur vi lever våra liv. En kritik av det postdigitala synsättet handlar om att det
finns en orättvisa grundad på olika socioekonomiska förutsättningar; det finns många
i världen som har obefintlig eller mycket begränsad tillgång till digitala teknologiers
möjligheter. Openshaw möter denna kritik genom att argumentera för hur detta
sannolikt är sant sett till individnivå, men att från ett bredare perspektiv så är
framtiden här, om än den är ojämlikt distribuerad. Den digitala åskådningen utgör en
konstant och underliggande närvaro i våran globaliserade och nätverkade värld,
oavsett om vi har privilegiet att ta del av dess materiella vinster eller inte (Ibid).
Inträdet i en postdigital tidsålder tycks vidare medföra stora effekter på vår
visuella kultur. Openshaw talar om The New Aesthetic, som till skillnad från den
minimalistiska version av digital design som populariserats av bland annat Apple, är
ostyrig och grundar sig på kollektiv intelligens. Genren representeras av strävandet att
föra in det digitala i den fysiska världen, vilket visar sig inom arkitektur, konst,
design, och hantverk på många olika sätt. Detta kan handla om allt från arkitektur som
ser ut att vara pixellerad till skor som skapats i en 3D-skrivare och ger intrycket av att
vara lågupplösta. I takt med att vår relation med den digitala skärmen blir allt mer
intim påverkas den visuella kulturen av formatets möjligheter, men också till dess
nackdelar i form av estetiska antaganden och begränsningar. Openshaw argumenterar
för hur den främsta nackdelen med den så kallade skärmkulturen är hur sinnliga
upplevelser begränsas till syn, hörsel, och genom pekskärmen en avskalad version av
känsel. Skärmkulturen har även påverkan på den materiella konsten. Det blir till synes
vanligare att fysiska utställningar anpassas till att kunna fungera väl på nätet, ofta
genom så kallade Instagram moments. Besökare uppmuntras där att fotografera och
dela med sig av utställningsbesöket på sociala medier, vilket har blivit en återkommande beståndsdel hos de utställningar som nått störst framgångar under de
senaste åren. Openshaw resonerar att digitala återgivelser och fysiska original inte är
en och samma sak, men att de är besläktade. De lever separata liv insnärjda i
varandra, och det sammanlagda objekt som de utgör blir alltså varken digitalt eller
fysiskt, utan en sammanslagning av både och. Samtidigt som det digitala livnär sig
på den fysiska världen, så använder sig även i allt större utsträckning den fysiska
världen av det digitala språket. Vi närmar oss allt oftare vår fysiska omvärld med
förväntningar på omformbarhet, responsivitet, och uppkoppling härledda från det
digitala. Det tycks ske en korskontaminering mellan fysiska och digitala format, men
är gränsen mellan det virtuella och verkliga livet på väg att helt försvinna? Openshaw
argumenterar för hur detta verkar osannolikt, inte minst då digitala framsteg idag går
23

hand i hand med återupptäckandet av analoga format. Streamingtjänster är
marknadsledande sett till musik och film, men både vinyl och biografupplevelser ökar
stadigt i popularitet; allt fler upplever konst på webbaserade plattformar, men gallerioch museibesök ser ingen minskning. Denna utveckling bortförklaras ibland som
en effekt av nostalgi, men detta misslyckas med att förklara hur en betydande
konsumentgrupp är för unga för att minnas en tid innan det digitala. Den postdigitala
tidsålderns skapande tycks i korrelation med detta allt mer präglas av konstnärer som
inte binder sig fullt ut till varken det digitala eller det fysiska, utan skapar sin konst i
atelje men sprider den på nätet till en postdigital publik. Digitala risker som slätstruken perfektion och diffusa tillvägagångssätt elimineras genom användandet av
fysiska material, samtidigt som skapandet sker anpassat till en samtid som i hög grad
formats av digitala framsteg (Ibid).

Tillämpning av teori
Lindes läroplansteori och Openshaws tankar om det postdigitala kommer att tillämpas
på skilda sätt inom denna studie. Läroplansteorin utgör ett verktyg för att identifiera
och diskutera på vilket sätt bildens ämnes- och kursplaner behandlar, eller inte
behandlar, digitala medier och verktygs roll i ämnet. Detta kommer att handla om hur
dokumenten är formulerade, samt om vilka konsekvenser dessa formuleringar kan
leda till när det handlar om huruvida yrkesverksamma bildlärare väljer att arbeta med
digitala inslag i sin undervisning.
Openshaws tankegångar kring postdigitalt skapande fyller en annan funktion i
detta arbete: ett perspektiv för att resonera kring bildämnets digitala framtidsutsikter
och diskutera om och hur tanken om det postdigitala kan inkorporeras i samtida
bildundervisning, alternativt om dagens bildundervisning redan innehåller någon typ
av postdigitala aspekter.
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5. METOD
Detta kapitel presenterar de undersökningsmetoder som tillämpats inom denna studie.
I kapitlet redogör jag först generellt om studiens upplägg för att senare gå in i detalj
på tänket kring urvalet, de olika datainsamlingsformerna, etiska betänkanden, en
kritisk diskussion av studiens valda undersökningsmetoder, samt en redogörelse för
hur studiens resultat redovisas och diskuteras i uppsatsen.

Övergripande om studiens upplägg
Denna studie är en huvudsakligen kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag där
empiri har insamlats genom två separata metoder. Den första och den huvudsakliga av
metoderna handlar om att jag har utfört ett gestaltande arbete där infogandet av
digitala medier och verktyg i gymnasieskolans bildundervisning undersökts genom att
själv arbeta med samt reflektera kring ett urval av digitala möjligheter. Dessa
möjligheter berör främst digital bildframställning, men jag har även undersökt medier
och verktyg för planering, dokumentation, och presentation av arbete med bilder. Det
gestaltande arbetets resultat har producerats genom att föra processdagbok under hela
arbetsperioden, och även använts för att skapa ett didaktiskt läromedel på området.
Som kompletterande datainsamling utformades ett frågeformulär som inriktade
sig mot yrkesverksamma bildlärare som undervisar inom någon eller några av
bildämnets sex gymnasiekurser. Frågeformuläret berörde bland annat skolans digitala
resurser, upplevda fördelar och svårigheter vid digitala inslag i bildundervisningen,
samt tillgång till och efterfrågan av fortbildning i digitalt arbete.

Urval
Inom den gestaltande delen av detta arbete har ett urval skett genom att jag valde att
fokusera på digitala medier och verktyg som elever kan använda främst för
bildframställning, men även för planering, dokumentation, och presentation av sina
arbeten. De digitala medier och verktyg som lärare kan använda för bedömning och
demonstration av uppgifter diskuteras endast mycket kortfattat inom denna uppsats.
Vidare utförde jag en avgränsning av antalet medier och tekniker som jag fördjupat
mig inom och resonerat kring, för att denna studie skulle vara möjlig att utföra på den
förutbestämda tidsperioden. Detta urval har bland annat skett på grunder av dels mina
egna förkunskaper och preferenser i digitalt skapande, och dels vad jag uppfattar som
lämpligt att infoga i bildundervisningen utifrån styrdokument och andra ramfaktorer.
Det urval som skedde inom den kompletterande datainsamlingen var i direkt
relation till studiens avgränsningar. Eftersom att studien är inriktad mot gymnasial
bildundervisning och de sex kurser som ingår i gymnasieämnet bild så valde jag att
endast söka respondenter som var yrkesverksamma i någon av dessa kurser. Lärare
som undervisade bild i någon annan skolform än gymnasiet, eller undervisade på
gymnasiet men inte i någon av de sex kurserna som ryms inom bildämnets
ämnesplan, ingick alltså inte i undersökningspopulationen. På grund av ett hanterbart
antal svar på frågeformuläret, åtta stycken, behövde inget vidare urval ske.
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Gestaltande del
Det gestaltande arbetet inleddes genom att urskilja och avgränsa ett antal digitala
möjligheter i koppling till den verksamhet som sker i gymnasieskolans bildundervisning. Detta skedde utifrån den tidigare forskningens beskrivningar av de
digitala medier och verktyg som används inom bildämnet, egna förkunskaper och
intressen på digitala områden, samt mina erfarenheter och upplevelser av digitala
inslag och bristen på detsamma under mina möten med bildämnets undervisningspraktik. Jag upplevde det som viktigt att de digitala medier och verktyg som undersöktes skulle ha en hög relevans för det gymnasiala bildämnet. För att försäkra detta
såg jag till att de digitala möjligheter som valdes ut var förenliga med bildens
gymnasiala ämnes- och kursplaner. Jag strävade även efter att endast fördjupa mig
inom digitala medier och verktyg som kändes realistiskt möjliga att infoga i bildundervisningen. Med detta åsyftas medier och verktyg med lämplig svårighets-grad
för de flesta elever likväl som lärare, samt som är förenliga med de flesta gymnasieskolors digitala resurser och övriga ramfaktorer. Ett exempel på en digital möjlighet
som exkluderades på grund av dess svårighetsgrad var 3D-modellering. Ett besläktat
exempel på en digital möjlighet som uppfattades som icke-förenligt med resurser och
andra ramfaktorer var 3D-utskrifter.
När ett urval av digitala medier och verktyg var fastställt så började jag med att
arbeta inom dessa förhållandevis fritt för att undersöka vilka möjligheter de inrymde i
relation till gymnasieskolans bildundervisning. Jag försökte i högsta möjliga grad att
inta ett elevperspektiv, samt fundera på hur de olika medierna och verktygen skulle
kunna tillämpas och introduceras inom bildämnet. Efter att ha fördjupat mig i de olika
digitala möjligheterna konstruerade jag tre elevuppgifter i koppling till dessa, utifrån
bildämnets aktuella styrdokument. Det som ingår i elevuppgifterna är en kort
kommentar riktad till läraren, en uppgiftsbeskrivning riktad till eleverna, samt tydliga
steg-för-stegbeskrivningar för uppgiftens centrala teknik. Under hela arbetsprocessen
var jag tvungen att förhålla mig till de olika typer av möjligheter och svårigheter som
kan uppstå vid vetenskapligt arbete med bilder: ett fenomen som idag är relativt
vanligt förekommande, men fortfarande ofta betraktas som en utmaning (Skåreus
2014). Det gestaltande arbetet uppfattade jag emellertid som en direkt nödvändighet
för att kunna uppnå djupare, om än i hög grad subjektiva, kunskaper om vilka
möjligheter och svårigheter som ryms inom digitalt bildskapande.
Inom hela det gestaltande arbetet förde jag kontinuerligt processdagbok där jag
antecknade mina upplevelser och reflektioner i koppling till de olika digitala medierna
och verktygen, och hur dessa eventuellt kunde användas inom bildämnets
undervisning. Det är dessa anteckningar som agerar grund för resultatredovisningen
av undersökningens gestaltande del. För att illustrera min gestaltande fördjupning
inom de olika digitala möjligheterna för bildframställning så kommer resultatgenomgången även att innehålla ett flertal process- och resultatbilder från arbetet.
Resultaten från det gestaltande arbetet kommer även finnas sammanfattande i det
läromedel av fristående och populärvetenskaplig karaktär som är placerat i slutet av
denna uppsats. Inom läromedlet ingår även de tre elevuppgifter som konstuerats.
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Frågeformulär
Frågeformuläret (se bilaga) bestod av en blandning av flervalsfrågor, envalsfrågor,
och frågor som skulle besvaras med fritext. Totalt ingick ca 20 frågor i
undersökningen, vilket baserades på metodlitteraturens rekommendationer gällande
omfattning vid enkäter (Johansson & Svedner 2010). Frågorna kan ungefärligt delas
upp i tre huvudsakliga partier. Det första partiet berörde skolans digitala resurser, och
inom detta fick respondenterna först lista vilka digitala resurser som fanns tillgängliga
vid den skola de arbetade på och därefter vilka programvaror de använde i
bildundervisningen. Efter detta ombads respondenterna ta ställning till i vilken
utsträckning de uppfattade skolans digitala resurser som tillräckliga. Det andra partiet
av frågor handlade om hur lärarna arbetade med digitala inslag i den egna
bildundervisningen, och vilka fördelar och nackdelar som upplevdes i detta arbete.
Inom detta parti ingick även frågor som behandlade lärarnas personliga intresse av
digitalt bildskapande, tankar om balansgången mellan digitala och traditionella inslag,
samt hur lärarna uppfattade sina elevers attityder till att jobba digitalt i bildämnet. Det
tredje partiet handlade om huruvida lärarna erbjudits och/eller genomgått fortbildning
i användandet av digitala tekniker, samt i vilken grad de upplevde ett behov av
fortbildning på området. Utöver dessa tre partier tillkom dels några inledande frågor
angående respondenternas kön, yrkeserfarenhet i antal år, samt vilka kurser inom
bildämnet de undervisade i, och dels några avslutande frågor där respondenterna fick
möjlighet att lyfta övriga kommentarer, synpunkter på formulärets utformning, samt
välja om de ville ta del av studiens resultat vid publikation.
Frågeformuläret konstruerades genom en webbtjänst och publicerades i fyra
större Facebook-grupper för bildlärare, där den var öppen för svar i en dryg vecka.
Det sammanlagda medlemsantalet för grupperna var nära 7000, men detta tar inte
hänsyn till att det är sannolikt att grupperna i hög grad har gemensamma medlemmar.
Antalet unika medlemmar bör således ha varit avsevärt mindre. Endast en av
grupperna erbjöd funktionen att visa hur många medlemmar som sett ett inlägg, och i
denna var det ungefär en femtedel av medlemmarna som nåtts av länken till
undersökningen. Det är även svårt att fastställa hur stor andel av medlemmarna som
stämde in på den målgrupp jag sökte: bildlärare som undervisade på gymnasiet i
någon av bildämnets sex kurser. Men utifrån den typ av diskussioner som skedde i
grupperna verkade det som att en majoritet av de aktiva medlemmarna arbetade i
grundskolan, vilket skulle återspegla att det sannolikt finns betydligt fler lärare som
undervisar i bild inom andra stadier och skolformer än specifikt gymnasieskolan. Och
i den mån det handlade om bildlärare i gymnasiet fanns det också en möjlighet att
vissa inte undervisade i någon av de sex kurser som frågeformuläret efterfrågade.
Totalt besvarades frågeformuläret av åtta yrkesverksamma bildlärare, vilket
bedömdes vara en lämplig mängd svar att bearbeta med tanke på ett många av
frågorna besvarades genom fritext. Kvantifierbara svar behandlades genom
webbtjänstens inbyggda analysverktyg, och de frågor som besvarats genom fritext
analyserades tematiskt genom jämförelser utifrån likheter och skillnader i lärarnas
utsagor samt grad av överensstämmelse med tidigare undersökningar på området.
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Etiskt förhållningssätt
Denna studie, och i synnerhet det frågeformulär som ingår inom den, har skett i
enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet
2011). Respondenternas personuppgifter har behandlats konfidentiellt, då endast jag
har tagit del av dessa. De enda uppgifter som tillsammans eventuellt skulle kunna
kopplas till en specifik person är kön, antal år i yrket, och e-postadress. Det
sistnämnda var vidare valfritt att uppge, men krävdes för att få en direktlänk till den
färdiga studiens resultat. Personnamn, användarnamn, geografisk position, eller namn
på skolor har inte samlats in. I de fall där respondenterna själva valde att använda
ortsnamn och namn på skolor i sina svar så har dessa uppgifter anonymiserats vid
citation i resultatredovisningen. Samtycke inhämtades per automatik då formuläret
besvarades på frivillig basis (Ibid). De citat som återges i resultatkapitlet är inte
sökbara på nätet, då formuläret och dess svar är lösenordsskyddade via min
användare. Utöver ovanstående har jag även valt att följa en tidigare rekommendation
av Vetenskapsrådet (2002), som handlar om att fråga respondenterna om de vill ha
tillgång till den färdiga uppsatsen i samband med publikation.

Metoddiskussion
Att ha arbetat med denna studies syfte och frågeställningar huvudsakligen genom
kvalitativa undersökningsmetoder har lett till möjligheten att fördjupa mig inom ett
avgränsat antal digitala möjligheter, samt ett mindre antal yrkesverksamma bildlärares
tankar om, erfarenheter av, och attityder gentemot infogandet av digitala medier och
verktyg i deras ämne. Det som i viss mån har gått förlorat genom valet av kvalitativa
metoder är möjligheten att dra mer generella slutsatser om hur bildlärare uppfattar
bildämnets digitalisering, samt möjligheten att göra en heltäckande kartläggning av
vilka digitala medier och verktyg som kan tillämpas i bildundervisningen. Studiens
kvalitativa metoder har alltså medfört möjligheter att göra en grov skattning av
problemområdet utifrån fördjupad undersökning av ett fåtal möjligheter och lärarresonemang, medan ett mer kvantitativt angrepp hade kunnat innebära en mer precis,
men sannolikt ytligare, skattning (Starrin & Svensson 1994). Alternativa tillvägagångssätt för denna studie av kvantitativ karaktär skulle kunna handla om att skicka ut
enkäter till en större andel av populationen yrkesverksamma bildlärare eller att mer
ytligt kartlägga en större mängd av ämnets digitala möjligheter.
Syftet med att innefatta ett gestaltande moment i sitt examensarbete kan beskrivas
handla om att synliggöra den estetiska läroprocessen som kunskapsform (Hejzlar
2008). Gestaltande arbete som vetenskaplig metod är emellertid något förhållandevis
nytt och oprövat, vilket visat sig vara en utmaning inte minst på grund av nästintill
obefintlig metodlitteratur. Trots detta uppfattade jag det som lämpligt att använda mig
av gestaltande arbete inom denna studie, då jag genom min gestaltning har kunnat
leva mig in i de utmaningar som lärare och i viss mån även elever ställs inför när det
handlar om att arbeta med digitala verktyg och medier inom, men även utanför,
bildundervisningen. Genom att själv möta dessa utmaningar, men också möjligheterna
som digitala verktyg och medier innebär, upplevde jag att min förståelse av området
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blev djupare. Den kanske enskilt största utmaningen i att arbeta gestaltande var frågan
om hur jag skulle dokumentera och därefter presentera mitt arbete på ett tydligt sätt.
Lösningen blev att kontinuerligt föra processdagbok samt även att spara process- och
resultatbilder från arbetet. Det är utifrån dessa två dokumentationsformer som
gestaltningen tematiskt presenteras i nästa kapitel av uppsatsen. En annan central
utmaning i det gestaltande arbetet handlade om att konstruera ett läromedel av
didaktisk karaktär. För att uppnå detta blev insikter från det gestaltande arbetet, likväl
som mina egna erfarenheter av att undervisa i bild, betydelsefulla verktyg.
Att använda ett internetbaserat frågeformulär istället för mer traditionella
muntliga intervjuer innebar också både för- och nackdelar. Positiva effekter var att jag
genom frågeformuläret kunde bespara tiden och kostnaderna som det skulle innebära
att planera, genomföra, spela in, och transkribera intervjuerna. Frågeformuläret innebar också att den så kallade intervjuareffekten, där den som intervjuar omedvetet
påverkar respondenten, kunde undvikas (Bryman 2011). En annan fördel var att
lärarna kunde besvara frågeformuläret just när det passade dem. Negativa effekter av
att använda frågeformulär för empiriinsamlingen kan handla om att svaren kunnat bli
mer uttömmande om jag var på plats och kunde ställa följdfrågor. Genom att inte ha
någon direkt kontakt med bildlärarna när de svarade på frågorna kunde jag inte heller
förklara ifall det fanns frågeformuleringar som någon hade svårigheter att förstå. Att
frågeformuläret skickades ut till en stor population och var helt frivillig att besvara
innebar också att jag var tvungen att i viss mån avsäga kontrollen över mitt urval, och
en tendens som kunde urskiljas var att en stor andel av respondenterna tycktes ha ett
stort intresse av att arbeta med digitala inslag i sin undervisning, vilket möjligtvis inte
är representativt för hela populationen av gymnasieverksamma bildlärare.

Resultatredovisning och diskussion
I uppsatsens två följande kapitel presenteras resultaten från det gestaltande arbetet
respektive intervjuerna individuellt. Det gestaltande arbetet presenteras utifrån de två
huvudrubrikerna Digitalt bildskapande samt Digital planering, dokumentation, och
redovisning. Därefter redogör jag för arbetet med att utforma bilduppgifter i relation
till digitala verktyg och medier under en egen rubrik: Utformning av digitala bilduppgifter. Resultaten av frågeformuläret redovisas i sin helhet utifrån formulärets
tematiska struktur under de tre rubrikerna: Skolans digitala resurser, Digitala inslag i
bildundervisningen, samt Fortbildning och övriga kommentarer. Bägge resultatkapitel innehåller även en sammanfattning.
I kapitlet Resultatdiskussion behandlas det empiriska materialet från det
gestaltande arbetet och frågeformuläret gemensamt, för att diskutera fyra teman som
har uppkommit som centrala i studien. Efter detta återges studiens huvudsakliga
slutsatser i kapitlet Sammanfattande avslutning, och i samband med detta kommer
även möjligheter till vidare forskning på området att diskuteras. I slutet av uppsatsen
återfinns Digitalt skapande, det läromedel som konstruerats inom det gestaltande
arbetet. I detta läromedel, som riktar sig främst till de som undervisar i bildämnet,
ingår bland annat de digitala uppgifter som utformats under arbetsprocessen.
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6. EMPIRI I : GESTALTANDE DEL
Detta kapitel presenterar resultaten av min gestaltande fördjupning på området
digitala medier och verktyg inom bildundervisningen. Jag kommer att redogöra för de
känsloupplevelser, reflektioner, och lärdomar det gestaltande arbetet resulterat i
utifrån den processdagbok som har förts under hela gestaltningsprocessen, samt med
hjälp av bilder från arbetsprocessen. I presentationen kommer jag att utgå från egna
upplevelser av olika digitala möjligheter och svårigheter. Dessa upplevelser kommer
kopplas samman med resonemang kring vad de kan innebära i undervisningssammanhang ur elev- respektive lärarperspektiv.
I min inledande kartläggning av området digitala medier och verktyg i relation till
bildundervisning urskilde jag utifrån litteratur och egna erfarenheter två huvudsakliga
kategorier av digitala inslag i bildundervisningen. Den första inleder detta kapitel och
handlar om olika digitala verktyg för bildframställning genom målning, arbete med
befintliga bilder, samt gränsöverskridande kombinationer, medan den andra lyfter
övriga aspekter av bildundervisningen där det digitala kan tillämpas. Utöver dessa två
kategorier tillkommer en tredje och avslutande del i kapitlet där några möjligheter och
svårigheter i utformningen av digitala bilduppgifter presenteras och diskuteras.

Digitalt bildskapande
Digitala målningar
Det fenomen som jag uppfattar som kanske det enskilt
mest framträdande när det handlar om digitalt
bildskapande i bildundervisningen är de digitala
målningarna. Digitala målningar är något som jag
betraktar som vanligt förekommande i samtidens
visuella kultur. Bland annat så har digital Concept art till
filmer, spel, och arkitektur blivit något som verkar,
åtminstone på internet, i allt högre mån betraktas som
bildalster med egenvärde. Även olika typer av
nätgemenskaper i hög grad centrerade kring digitalt
bildskapande, och också i många fall kring fenomenet
Fan art där bilder skapas med inspiration från serier,
filmer, och spel, är vanligt förekommande på nätet.
Exakt var gränsen för termen digitala målningar går är
emellertid inte helt tydligt. Traditionella uppslagsverk
saknar definitioner för begreppet, men en artikel från
engelskspråkiga Wikipedia föreslår att begreppet
inrymmer dubbla betydelser. Dels benämner det en
metod för att skapa ett konstobjekt digitalt med fysiska
medium och underlag genom exempelvis tryck eller
utskrift, och dels en teknik för att skapa digital konst

Exempel på digitalt målad
Concept art. NeocoreGames
2012. Wikimedia Commons.
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genom datorer där underlag och medium är virtuellt.
Många av de virtuella medierna beskrivs vara
inspirerade av traditionella medium och verktyg, men
samtidigt inrymmer det digitala målandet många
instrument som saknar fysiska förlagor, vilket kan ge
digitala målningar säregna drag (Wikipedia 2017a).
Inom detta kapitel kommer jag använda mig av en
vidgad definition av begreppet, där digital målning
benämner samtliga möjligheter där virtuell färg
appliceras på en virtuell yta. Personligen tänker jag mig
att den digitala målningen kräver tre materiella
förutsättningar. Dels behövs en programvara som är
lämplig för syftet, och dels en dator, surfplatta, eller
smartphone som kan driva programvaran. Dessutom ser
jag ritplattan som ett i de flesta fall nödvändigt verktyg
för att måla digitalt, om än datormus eller styrplatta är
möjliga alternativ. I min gestaltande undersökning av det
digitala måleriet har jag främst använt programvaran
Photoshop och en enklare modell av tryckkänslig
ritplatta.
Det första jag var intresserad av att undersöka var
vilka likheter och skillnader som kan urskiljas mellan
traditionellt och digitalt måleri. Anledningen till att jag
uppfattade jämförelse mellan de två som relevant var att
jag personligen tenderar att använda färdigheter i
traditionella medium som en grund för digitalt skapande.
Gestaltningens första steg blev att undersöka om det
digitala skissandet erbjuder samma möjligheter och
frihet som att skissa med blyerts på papper. Tidigt i
processen insåg jag att min begränsade motoriska
färdighet med ritplattan påverkade hur jag tecknade.
Detta kan kopplas dels till det obekanta att inte hålla
ögonkontakt med pennan och handen utan istället
fokusera på datorskärmen, och dels till hur ritplattans yta
är sammankopplad med skärmen vilket innebär att den
längd pennan måste färdas för en viss linje varierar
beroende på hur in- eller utzoomad arbetsytan är. Efter
en stunds arbete hade dessa svårigheter lättat något, och
jag imponerades av hur väl programvaran kunde
syntetisera blyertspennan. Jag valde samma hårdhet på
den virtuella blyertspennan som jag hade använt till den
traditionella skiss som föregick den digitala, och
ritplattan tryckkänslighet innebar att linjens valör kunde
varieras från knappt synlig till helt mättad. Den virtuella

Exempel på Fan art.
Cor-Sa 2011. Wikimedia
Commons.

Två versioner av digital
målning av pion.
Kevin Rova 2017.
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blyertspennan blev till och med trubbig efter en tids
skissande och behövde "vässas" i programvaran.
Men samtidigt som jag upplevde att programvarans
adaptering till traditionella tekniker underlättade mitt
insteg till det digitala tecknandet så väckte det även en
viss irritation. Bland annat medförde mitt val av en
virtuell blyertspenna att programvarans suddverktyg
efterhärmade sin fysiska förlaga, och där den virtuella
blyertspennan arbetat hårt kunde de svarta tonerna inte
helt suddas bort. Detta kunde emellertid ganska enkelt
ställas om. Vid jämförelse av de två skisserna blev det
tydligt att den traditionella var betydligt mer flödande
både sett till resultatet och gällande känslan i tecknandet.
Fördelar med det digitala skissandet upplevde jag vara
främst praktiska. Bland annat så kunde jag när som helst
snabbt börja om skissandet genom att byta lager, vilket
gick betydligt snabbare än vad det hade gjort att byta
papper. Dessutom kan det ses som miljömässigt bättre.
Även processen att byta mellan olika medium i skissandet effektiviserades i programvaran. Jag upplevde
också att övergången från skiss till påbörjad målning
oftast var betydligt smidigare digitalt, där det enda
som krävs är skapandet av ett nytt lager, än med de
traditionella tekniker som ofta kräver överföring av
motivet genom exempelvis ljusbord.
När det handlar om genomarbetade digitala
målningar, fann jag inom min fördjupning åter en gång
ett intresse av att jämföra digitala och traditionella
tekniker. Den kanske främsta möjligheten jag uppfattade
med att måla digitalt var att separera målningens olika
beståndsdelar genom den lagerfunktion som de flesta
programvaror för digitalt bildskapande erbjuder.
Möjligheten att snabbt ångra en handling är också något
som erbjuds vid digitalt måleri men som är betydligt
svårare när det handlar om traditionella tekniker. En
tredje möjlighet som jag uppfattade som central i
fördjupningen var möjligheten att blanda medium på sätt
som traditionellt av olika skäl inte enkelt låter sig
kombineras, till exempel gällande akvarell och akryl
eller ritkol och bläck. I mitt undersökande arbete
arbetade jag bland annat med digitala verktyg för att
efterhärma akvarellens visuella karaktär. Det som blev
tydligt för mig inom detta arbete var att digitalt målande
ofta lyckas bra med att återskapa traditionella teknikers

Traditionell skiss i blyerts
(2B). Kevin Rova 2017.

Digital skiss i blyerts (2B).
Kevin Rova 2017.

Digitala akvarelltester.
Kevin Rova 2017.
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visuella uttryck, men inte i lika hög grad hur det i
praktiken känns att måla med olika medium. För att
exemplifiera kunde jag med mycket möda digitalt återge
de visuella skillnaderna mellan en torr och en våt
akvarellpensel, men tillvägagångssättet att byta mellan
dessa två uttryck digitalt upplevde jag inte alls vara lika
intuitivt som i den traditionella motsvarigheten.
Efter en tids arbete med digital målning började jag
känna att jag kanske missförstått något. Min vilja att
utgå från traditionella tekniker var måhända berättigad,
då dessa utgör grundstommen för mitt bildskapande,
men kanske inte helt logisk. För varför skulle jag
egentligen använda digitala tekniker för att efterhärma
uttryck som jag både med mindre möda och bättre
resultat når genom traditionella medium? I samband till
detta började jag fundera på det digitala bildskapandets
egenvärde. Kanske bör digitala tekniker inte i första
hand användas som alternativ eller ersättning till
traditionella medium och verktyg, utan snarare användas
på grund av dess möjligheter att nå säregna uttryck som
inte alls, eller endast med stor ansträngning, kan tillkomma genom traditionella metoder för bildskapande.
Detta kan bland handla om grafiska uttryck med jämna
färger och skarpa gränsdragningar. Själv uppfattar jag
det väldigt givande att arbeta just med färg digitalt, då
programvarorna erbjuder kontinuerliga justeringar för att
uppnå en balanserad bild. Det finns också typer av bilder
som jag tänker mig är tätt sammankopplade med datorer
och den digitala sfären. Ett exempel på denna typ av
bilder är polygonkonsten som handlar om bilder som är
uppbyggda helt av trianglar i olika storlekar, färger, och
former.
Både i mitt strävande att efterhärma traditionella
medium och att finna ett egenvärde i det digitala måleriet
återkom svårigheter relaterade till handens färdighet på
ritplattan. Det visade sig vara svårt att skapa en bra bild
utan att kunna följa den linje jag visualiserat mig, och att
göra om samma linje om och om igen väckte ofta
frustration. Om än ritplattan har till formen mycket
gemensamt med pennan och penseln så verkade
övergången mellan dessa inte vara helt problemfri. På
internet fanns det emellertid många instruktioner som
syftade att hjälpa nybörjare längs den inlärningskurva
ritplatta innebär, och de flesta av dessa var överens om

Digital illustration. Kevin
Rova 2015.

Digital modeillustration.
Kevin Rova 2016.

Polygonillustration.
Kevin Rova 2014.
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att det som krävdes var övning och åter övning, framför
allt med att lära sig justera det tryck som appliceras med
stylusen samt, i de fall där ritplattan saknar en inbyggd
skärm, lära sig att hålla blicken fäst på datorskärmen
istället för på handen. En metod som jag själv uppfattade
som användbar i processen att bekanta sig med ritplattan
var att träna på att hålla sig inom bestämda linjer. En
möjlighet att göra detta är att ladda ner en färdig
linjeteckning på nätet och färglägga den. Det går också
att scanna in en teckning som en har ritat för hand och
arbetade vidare med färgläggningen digitalt.
Ett tredje alternativ är att jobba med digital
kolorering av svartvita foton. Kolorering handlar om att
applicera tunna, nästan genomskinliga, färger på ett
svartvitt fotografi. Oftast handlar bildförlagan om gamla
fotografier, men tekniken fungerar givetvis lika bra på
samtida bilder. Traditionellt sker kolorering genom att
applicera utspädda olje- eller akvarellfärger på ett
fotografi. Det digitala tillvägagångssättet är nästan
detsamma, men tillåter i högre grad justeringar vilket
möjliggör ett bättre resultat. Personligen så kan jag se tre
argument för kolorering som en lämplig metod för att
lära sig att använda ritplatta. För det första går det snabbt
att komma igång. Det enda som behövs är ett svartvitt
fotografi som enkelt kan hämtas från internet. För det
andra så känns slutresultatet, åtminstone enligt mig, mer
belönade än en färgläggning av någon annans
linjeteckning. För det tredje kräver kolorering, till
skillnad från vissa andra områden inom digitalt måleri,
endast grundläggande funktioner i den programvara som
används. Absolut nödvändiga funktioner är att kunna
välja färg, justera opacitet, använda lager, samt att det
finns ett penselverktyg. Fördelaktiga funktioner som
tillkommer är bland annat möjligheter att kunna justera
nyans och mättnad och olika blandningslägen för lagren.
Digitalt arbete med befintliga bilder
Det digitala bildskapandet är dock inte begränsat till
användandet av ritplatta och digitalt målande. Digitala
bildalster kan också skapas av befintliga bilder, antingen
sådana en har skapat själv eller sådana någon annan har
gjort. Det finns en mängd olika typer av digitalt
bildskapande som inte passar inom benämningen digital
målning, men som en avgränsning valde jag att i min

Övning med ritplatta.
Kevin Rova 2015.

Digital kolorering.
Kevin Rova 2017
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gestaltande fördjupning fokusera på två besläktade men
separata former bildskapande som inte passar inom
benämningen digital målning. Dessa är två tekniker som
innehar särskild relevans för bildämnet: collage och
montage. Collage syftar i denna rapport på digitala bilder
som består av grovhugget sammanfogade delar som är
synliga som just separata delar av motivet, medan
montage syftar på en sömlös sammanfogning där olika
bildens beståndsdelar integrerats med varandra till den
grad att det är svårt att avgöra var gränserna mellan dem
går (Skåreus 2007).
Montage definieras alltså som bilder där gränserna
mellan motivets olika beståndsdelar är diffuserade och
sammansmälta. Montage som teknik kan appliceras i
strävan att fabricera verklighetstrogenhet, men kan lika
gärna användas för att gestalta fantasifulla och
utsvävande idéer. Något som direkt blev framträdande i
arbetet med montage var hur jag upplevde instegsnivån
vara betydligt högre än vid digitalt målande. Exakt vilka
digitala verktyg och funktioner som krävs för att skapa
sömlösa montage skiljer mycket beroende på vilken idé
som ska gestaltas och vilka förlagor som ska användas,
men några funktioner som var återkommande för mig
var bland annat kloningsverktyg, lagermasker,
markeringsverktyg, och olika bildjusteringar som
kontrast, nyans och mättnad, samt kurvor. Planeringen
för ett montage var enligt mig också krävande. Dels
behövdes en god idé och dels lämpliga bildförlagor för
att genomföra den. Personligen upplevde jag också
behovet av att skissa upp min idé, vilket var en del
av processen som tog lång tid.
Arbetet med digitala collage upplevde jag som något
mindre krävande. Med collage menar jag alltså bilder där
bildskaparen inte aktivt försöker dölja skarvarna i bilden,
utan snarare använder dessa som en visuell effekt och en
säregen prägel för tekniken. Vid denna teknik upplevde
jag inte behovet att använda mig av särskilt många
verktyg, utan att jag kunde ta mig ganska långt med
markeringsverktyget för att klippa ut delar av mina
förlagor, göra dessa mindre eller större, och slutligen
positionera ut dem på arbetsytan. De visuella uttryck
som uppstod påminde ofta om de som kan återfinnas i
traditionella collage, men en tydlig fördel med den
digitala tekniken var åter en gång att kunna stega bakåt

Digitalt montage.
Kevin Rova 2017.

Digitalt collage.
Kevin Rova 2017.

Digitalt collage.
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och fritt justera detaljer.
Analog-digitala kombinationer
Den tredje och sista kategorin av digitalt bildskapande
som jag kommer att behandla i detta kapitel är
kombinationsmöjligheterna mellan digitala och
traditionella tekniker. Ett paraplybegrepp för fenomenet
att skapa bilder genom traditionella och digitala tekniker
är Tradigital art som myntades av konstnären och
bildpedagogen Judith Moncrieff (Wikipedia 2017b). Ett
exempel på denna typ av kombination är att scanna in
eller fotografera en traditionellt målad eller tecknad bild
och bearbeta den digitalt. En sådan bearbetning kan
exempelvis handla om att göra tillägg eller justeringar i
bilden. Som en del av min fördjupning skapade jag en
enklare blyertsteckning som jag sedan bearbetade
digitalt i Photoshop. Framförallt använde jag mig av
verktyget Gör flytande, vilket tillät mig att fritt förändra
teckningens form och uttryck. Personligen kunde jag
urskilja några potentiellt problematiska konsekvenser i
att arbeta med analog-digitala transformeringsprocesser.
Framförallt upplevde jag att ett problem kunde vara att
bildskaparen tillåter sig att i högre grad vara slarvig och
ungefärlig i det traditionella arbetet då hen vet att
misstag och ofullkomligheter kan korrigeras i den
digitala efterbehandlingen. I relation till detta tänker jag
att det är viktigt att betrakta digitalisering av traditionella
bildalster inte som en kompenserande process, utan att
snarare se det digitala arbetet som en möjlighet att
använda funktioner och verktyg som inte återfinns i
traditionella medium och tekniker.
En annan typ av analog-digital kombination är där
en traditionell skiss används som grund för en digital
målning. Denna kombination uppfattade jag som
fördelaktig då den både erbjöd friheten att skissa fram ett
motiv för hand och det digitala måleriets uttrycksmöjligheter. Ett annan kombinationsmöjlighet som jag
urskilde som relevant var den roll det digitala kan spelas
i rumsgestaltningar. Är exempelvis målet att arbeta med
målningar tänkta mot en särskild offentlig miljö så kan
trovärdiga montage skapas med ganska små digitala
medel. En traditionell målning kan alltså scannas in och
digitalt infogas på ett fotografi föreställande den miljö
den är skapad för, och på så vis illustrera hur

Enkel blyertsförlaga.
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målningen skulle samspela med miljön.

Digital planering, dokumentation, och presentation
Om än jag i denna undersöknings gestaltande fördjupning har fokuserat på digitala
möjligheter för bildframställning så kan digitala medier och verktyg också användas i
andra aspekter av bildundervisningen. Sökningar efter referens- och inspirationsbilder
på internet via dator eller telefon är sannolikt ett givet inslag i många bildlärares
undervisning. Idag har vidare de flesta större sökmotorer särskilda verktyg för att
förfina bildsökningen utifrån kategorier som bildstorlek, färg, motiv, och användningsrättigheter. Det finns även webbsidor som specialiserar sig på referens- och
inspirationsbilder, bland annat Pinterest där användare får skräddarsydda bildförslag
och möjligheten att skapa så kallade anslagstavlor som kan liknas vid designområdets
moodboard. En moodboard kan beskrivas som en sorts collage av olika material med
syfte att beskriva en känsla eller stämning inför ett gestaltande arbete och på så vis
fastställa en estetisk riktning inför arbetsprocessen. Förutom Pinterest så kan moodboards med enkla medel utformas i programvaror som Photoshop och Powerpoint.
Även dokumentation av estetiska arbetsprocesser är något som kan ske med
digitala medel. Idag är det vanligt att skolor har egna digitala plattformar där eleverna
tillåts att skapa digitala portfolior för sitt arbete i bildämnet. Om en digital plattform
saknas eller inte upplevs som ändamålsenlig så kan digitala portfolior även skapas via
molnlagringstjänster som Google Drive och Dropbox, där portfolioägaren enkelt kan
ge läraren åtkomst till dess innehåll. Sociala medier som Facebook och Instagram
används av många professionella och hobbyskapare som portfolio och i marknadsföringssyften. I skolsammanhang har jag emellertid endast sett sociala medier, bortsett från bloggar, användas av hela klasser för att visa upp sina arbeten, och av lärare
för att hålla kontakt med elever. Jag har alltså inte sett sociala medier användas av
enskilda elever i portfoliosyfte kopplat till bildundervisningen.
Även sett till presentation av bildarbete kan digitala medier och verktyg fylla
viktiga funktioner. I många bildsalar finns idag projektor eller SmartBoard där läraren
kan demonstrera uppgifter, områden, och tekniker genom multimodalt material.
Eleverna kan också redovisa sina färdiga arbeten genom digitala bildspel som bland
annat har möjligheten att i högre grad synliggöra arbetsprocessen och eventuella
inspirationskällor och referenser.

Utformning av digitala bilduppgifter
För att få praktisk användning av mina insikter från att undersöka bildarbetets digitala
möjligheter så konstruerade jag i slutet av det gestaltande arbetet tre elevuppgifter, en
för vardera kategori av digitalt bildskapande. Två av elevuppgifterna är omarbetade
versioner av uppgifter som jag tidigare använt i bildundervisning och en uppgift
utformades från grunden. För att elevuppgifterna skulle vara praktiskt användbara för
så många bildlärare och genomförbara för så många elever som möjligt försökte jag
hålla dessa på en grundläggande nivå sett till både resurskrav och svårighetsgrad.
Varje uppgift består av en kort beskrivning till läraren gällande bland annat

bedömning och anpassningsmöjligheter, en uppgiftsbeskrivning till eleverna som
inkluderar redovisningsfrågor, samt en illustrerad steg-för-steg-instruktion. Bilduppgifterna återfinns i sin helhet i läromedlet Digitalt skapande som återfinns i slutet
av denna uppsats. I arbetet med de tre digitala bilduppgifterna var det två frågor som
var särskilt återkommande som jag kommer att kortfattat redogöra för nedan. Den
första av dessa berör hur digitala bilduppgifter kan kopplas till bildens styrdokument,
och den andra vilka svårigheter som kan uppstå vid bedömning av elevernas digitala
arbete och vad bildläraren kan göra för att motverka dessa.
Sett till den första av frågorna så är min uppfattning att bildämnets gymnasiala
ämnes- och kursplaner är öppna för det digitala bildskapandet, samtidigt som det inte
går att utläsa som något obligatoriskt. Det starkaste argumentet för det sistnämnda
påståendet är kanske faktumet att begreppet digital helt saknas i kursplanerna, vilket
tyder på att bildläraren själv väljer om hen ska använda digitala inslag i bildundervisningen eller inte. I de flesta fall tänker jag mig att digitala uppgifter kan
kopplas till kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav på ungefär samma sätt
som deras analoga motsvarighet, förutsatt att det finns en sådan. Detta skulle alltså
innebära att en uppgift som berör tekniken måleri kan berättigas och bedömas på
ungefär samma sätt oavsett om det handlar om att eleverna ska arbeta med digitala
eller traditionella verktyg. Med detta emellertid inte sagt att digitalt målande är
identiskt med dess traditionella motsvarighet, då tekniska utmaningar likväl som
tillvägagångssätt i många aspekter skiljer sig mellan de två. Men även om de två inte
är samma sak så kanske det är rimligt att iallafall se dem som likvärdiga. Och en
generell formulering som till exempel följande ur kunskapskraven för betyget C i
kursplanen för Bild och form 1a1 tycks enkelt kunna appliceras oavsett om
bildskapandet är digitalt eller traditionellt: Eleven hanterar med gott handlag material
och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter (Skolverket 2011a).
Den andra frågan som var återkommande handlade om bedömning av digitala
bilduppgifter. En återkommande farhåga bland bildlärare när det kommer till detta
tycks vara att digitala bilder skulle vara enklare att plagiera än traditionella och att det
kan vara svårt att avgöra om det faktiskt är eleven som skapat den bild som hen
presenterar som sin egen (Marner & Örtegren 2015). Detta problem kanske främst
gäller när eleven har arbetat utanför lektionstid med en uppgift. Jag tänker mig, i
likhet med Marner och Örtegren (Ibid), att det säkraste sättet att undvika denna typ av
problem är att göra det till rutin att eleverna vid digitala uppgifter inte enbart lämnar
in sitt arbete som en bildfil, utan även som en arbetsfil. Många, om inte de allra flesta,
digitala programvaror för bildskapande ger möjligheten att spara sitt arbete i en
arbetsfil som är specifik för mjukvaran. Genom att som lärare få tillgång till en sådan
fil bör det bli betydligt enklare att avgöra om bilden är autentisk eller inte utifrån de
lager och den redigeringshistorik som finns att tillgå. Utöver detta kan arbetsfilen
också ge en fingervisning på elevens arbetsprocess och förståelse av programvarans
olika funktioner. I de fall där plagiat misstänks och en arbetsfil inte finns att tillgå
eller av annan anledning inte kan användas för att fastställa bildens autencitet, så
kan en omvänd bildsökning vara ett alternativ. Flera stora sökmotorer har idag
förhållandevis träffsäkra funktioner för att söka med en bild för att hitta liknande
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bilder. Detta alternativ är nog dock främst användbart när det handlar om mer
uppenbara plagiat där inget eller endast mycket litet har ändrats från förlagan.
Utöver dessa två funderingar ställdes jag även inför ett flertal utmaningar när det
handlade om att utforma ett läromedel som skulle fungera väl didaktiskt, och kunna
användas av lärare likväl som elever. Även att sammanfatta det gestaltande arbetets
vetenskapliga resultat och ge dessa en mer populärvetenskaplig karaktär var något
som krävde eftertanke. För att lyckas med detta försökte jag, med min lärarutbildning
och mina egna erfarenheter av bildundervisning som grund, anta ett lärar- likväl som
ett elevperspektiv inom skapandet av läromedlet.

Sammanfattning
I det gestaltande arbetet kunde jag gruppera digitala inslag i bildundervisningen
utifrån två huvudsakliga kategorier: medier och verktyg för bildskapande, samt
medier och verktyg för planering, dokumentation, och redovisning. Sett till den första
av kategorierna, som också är den som jag fokuserat främst på i gestaltningen, så
valde jag att fördjupa mig inom digitalt målande, digitala collage och montage, samt
analog-digitala kombinationstekniker. Svårigheter som var återkommande i arbetet
handlade framförallt om begränsad motorisk färdighet i arbete med ritplattan, en
färdighet som endast verkade kunna förbättras genom kontinuerlig övning. Även
komplexitet i programvarufunktioner, bristande förmåga att återskapa känslan av
traditionella medium, och en risk att använda digitala verktyg som kompenserande för
traditionella brister var problem som uppstod i arbetet. Sett till vinsterna med det
digitala bildskapandet kunde jag bland urskilja möjligheten till att ångra och ompröva
beslut, samt kontinuerligt justera sin bild, som positiva effekter. Digital bildframställning tycktes även öppna upp för säregna uttryck som hade varit mycket svåra att
skapa genom traditionella medium och tekniker, vilket tycks skapa ett egenvärde hos
digitala tekniker.
Sett till den andra av kategorierna kunde jag urskilja ett flertal sätt förutom
bildframställning som digitala inslag kan tillämpas i bildundervisningen: för att söka
och ordna referens- och inspirationsmaterial, för att dokumentera sitt arbete genom
digitala läroplattformar, molnlagringstjänster, och sociala medier, samt för att ge
instruktioner eller redovisa uppgifter genom projektorer och smartboards. I slutet av
det gestaltande arbetet konstruerades ett läromedel bland annat innehållandes tre
bilduppgifter utifrån de lärdomar som fördjupningen resulterat i. I arbetet med uppgifterna uppstod två huvudsakliga frågor. Den första berörde hur digitala inslag kan
kopplas till bildens styrdokument. I reflektionen kring denna fråga tyckte jag mig
kunna urskilja att bildens ämnes- och kursplaner var öppna för digitalt arbete, samtidigt som de inte krävde det, vilket åtminstone vid första anblick tycks innebära att
det är upp till läraren att bestämma om hen vill eller inte vill använda digitala inslag i
sin undervisning. Den andra frågan som uppkom var hur läraren vid bedömning
kunde försäkra sig om att den bild eleven lämnar inte är plagierad. De två åtgärder
mot plagiat som urskildes handlade om att alltid samla in arbetsfiler vid inlämning av
digitala uppgifter, samt att vid misstanke använda sig av omvänd bildsökning.
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7. EMPIRI II : FRÅGEFORMULÄR
Detta kapitel redovisar resultaten av det frågeformulär som syftade att undersöka
yrkesverksamma bildlärares erfarenheter och tankar kring infogande av digitala
medier och verktyg i den gymnasiala bildundervisningen. Frågeformuläret besvarades
av åtta yrkesverksamma bildlärare på gymnasiet. Sju av dessa var kvinnor och en var
man. Den respondent som arbetat längst som lärare hade 25 års yrkeserfarenhet, och
den som arbetat kortast tid i skolan hade varit lärare i fem år. Den genomsnittliga
yrkeserfarenheten sett till hela respondentgruppen var 16 år. Av bildämnets sex kurser
så undervisade alla förutom en lärare i hundrapoängskursen Bild. Hälften av lärarna
undervisade i Bild och form 1b, och i kurserna Bild och form 1a1, Form, samt Bild
och form – specialisering så fanns det tre lärare vardera. Endast två lärare uppgav att
de undervisade i kursen Bild 1a2.

Skolans digitala resurser
Sett till skolans materiella resurser till digitalt arbete i undervisningen uppgav
samtliga lärare att det fanns en SmartBoard eller projektor i bildsalen, och alla
förutom en uppgav att eleverna hade egna bärbara datorer. Två av bildlärarna hade en
eller flera stationära datorer i bildsalen, och ingen av lärarna hade en dedikerad datasal i anslutning till lektionssalarna. Sex av åtta lärare hade tillgång till ritplattor för
bildundervisningen, varav hälften av dessa uppgav att antalet ritplattor var mellan 1–9
och den andra hälften uppgav att det fanns 10 eller fler. Fem av de åtta lärarna hade
tillgång till digitala kameror i sin undervisning, och sju av åtta lärare hade tillgång till
färgskrivare och scanner, varav en även hade tillgång till storformatsskrivare som
tillät utskrifter upp till 60 cm i bredd.
I frågeformuläret ombads lärarna även att berätta vilka programvaror och medier
de använde i sin bildundervisning. Samtliga lärare använde PowerPoint, och alla
förutom en använde sig av Photoshop. Även Google Drive var populärt bland
respondenterna, då sex av åtta lärare använde sig av denna tjänst. Fem av lärarna
använde sig av Illustrator och InDesign i undervisningen, fyra använde YouTube, och
tre använde Google SketchUp. Två lärare uppgav att de använde sig av webbtjänsten
Pinterest, och utöver de listade programvarorna så använde sig en lärare även av
läroplattformen Google Classroom, animationsprogrammet Adobe Animate, och
filmredigeringsmjukvaran Adobe Premiere. En annan lärare uppgav att hen använde
sig av PicMonkey, som är en webbaserad betaltjänst för fotoredigering.
I slutet av den del av frågeformuläret som berörde resursfrågor ombads lärarna att
bedöma i vilken grad de upplevde skolans digitala resurser som tillräckliga på en
skala från 1 (inte alls) till 10 (helt och hållet). Vid denna fråga fanns det en viss
spridning på lärarnas uppfattningar. De flesta av lärarna verkade uppleva att
resurserna var i ganska hög grad tillräckliga, då sex av de åtta lärarna gav en
bedömning på 7 eller högre, varav 8 var den enskilt vanligaste bedömningen som tre
av lärarna uppgav. Två av lärarna verkade mindre tillfreds med sina skolors digitala
resurser, då en av dessa gav omdömet 3, och den andra omdömet 4.
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Digitala inslag i bildundervisningen
Bildlärarna ombads även att bedöma sitt personliga intresse av digitalt bildskapande
mellan 1 till 10. Många av lärarna verkade ha ett stort intresse för detta då tre av
lärarna uppgav den högsta bedömningen 10, en lärare uppgav bedömningen 9, och en
bedömningen 8. Sett till de tre kvarvarande bildlärarna uppgav två av lärarna
mittenvärdet 5, och en ett något lägre intresse, 4. Gällande hur lärarna arbetade med
digitala inslag i bildundervisningen berättade en av respondenterna om hur hen
arbetade med samarbeten mellan olika kurser:
Mina elever i bildinriktningen har också Digitalt Skapande 1 & 2, och vi gör ofta bilduppgifter
som överlappar från den ena kursen till den andra. Just nu, t ex, gör eleverna konstverk i
bilden som skall pryda bokomslag som sedan skall göras i InDesign i Digitalt skapande 2. Vi
skall också börja med ett större temaarbete som går parallellt i Dig Skap, Bild och Foto 1 och
sedan ställas ut på vårt konstmuseum här i [stadens namn].

Andra bildlärare beskrev att digitala inslag främst förekom när det handlade om
presentation eller redovisning, till exempel att PowerPoint, YouTube, Facebook, och
Instagram användes som verktyg för att starta upp en uppgift och inspirera eleverna.
En lärare beskrev att eleverna också fick använda PowerPoint i uppgifter där de skulle
presentera ett visst arbetsområde inom bild. Även inlämningar av uppgifter beskrevs
av vissa av lärarna ske digitalt. Ett fåtal av lärarna uppgav att de uppfattade digitala
tekniker för bildskapande som likvärdiga alternativ till traditionella bildtekniker,
medan andra förklarade att det digitala fann sin funktion i koppling till traditionellt
arbete, till exempel att scanna in eller fotografera av en traditionellt skapad bild i
bildbehandlings- och/eller redovisningssyfte. De flesta av lärarna upplevde att de gav
sina elever ganska stora möjligheter att arbeta digitalt i bildämnet. En respondent
beskrev möjligheterna som följande:
Vi skissar, tecknar, manipulerar och skapar digitala bilder, ofta man [sic] ritplatta. Vi fotar
digitalt och redigerar. Vi projicerar inskannade skisser och kollage som sen målas analogt. Vi
skapar presentationer och 3D-modeller.

En annan lärare beskrev hur hen alltid gav sina elever valmöjligheter till teknik i
bildundervisningen, så att digitala verktyg för bildskapande var ett genomgående
alternativ för de elever som önskade att arbeta med det. Samma lärare beskrev att
eleverna främst valde digitala tekniker i skissarbetet. En annan lärare beskrev det
digitala som något mer särskilt från den övriga undervisningen, att digitala inslag togs
in någon enstaka gång per termin. Bloggandet var ett medium som ett fåtal av lärarna
beskrev att eleverna arbetade med i bildämnet, och en av lärarna uppgav att eleverna
fick jobba med att skapa rum i SketchUp samt göra parafraser på klassiska målningar
genom redigering i Photoshop. När det handlar om vilket intresse eleverna själva hade
för att jobba digitalt i ämnena skilde sig lärarnas uppfattningar åt. På en skala från 1
(inget intresse) till 10 (mycket stort intresse) bedömde fem av lärarna att intresset låg
mellan 4–6, medan tre av lärarna upplevde ett avsevärt större intresse hos eleverna,
mellan 8–10. En av respondenterna kommenterade elevernas intresse som följande:
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"De flesta med bildintresse tycker om att skapa bilder i olika medium - men det finns
alltid ett par stycken som är lite teknikskeptiska...". Enligt tre andra bildlärare var
svårighetsgraden eller allmän ovilja ett centralt problem:
Eleverna brukar vilja arbeta mycket med Photshop till en början, men intresset svalnar ofta
när de inser hur mycket tid det tar och hur svårt det kan vara ibland.
Alla vill göra men har svag förståelse för hur pass invecklat det är att göra film eller ljud
De vill helst arbeta med traditionella metoder.

Sett till hur eleverna arbetar digitalt i bildämnet utanför själv bildskapandet var
bloggande och Google Drive samt Classroom populära inslag. En lärare klargjorde att
hen upplevde att bildundervisningen inte skulle funka utan internetåtkomst, medan en
annan beskrev att det främsta digitala inslaget var att kursplanen gick att finna på
skolans digitala lärplattform. Två av lärarna beskrev mer ingående hur digitala
verktyg användes i olika delar av elevernas arbetsprocesser i ämnet:
Vi använder Google Classroom och de laddar upp sina work in progress i gemensam mapp på
Google drive, så de kan se varandras bilder och vi kan prata om dem. De skapar också bloggar
för dokumentation. Vi har också ett speldesignprojekt som de flesta bildesteter är involverade
i, och då får de lära sig av utbildade speldesigners att planera, dokumentera och analysera sina
arbeten.
Vi använder Google Drive och Classroom där eleverna lämnar in uppgifter. Här har de även
möjlighet att diskutera sinsemellan och arbeta tillsammans i samma dokument. De får även sin
feedback här. Omdömen, betyg och information sköts via Schoolsoft. Många använder
PowerPoint vid redovisning.

I frågeformuläret ombads bildlärarna även att resonera kring vilka fördelar respektive
svårigheter som uppstår vid infogandet av digitala medier och verktyg i bildundervisningen. En lärare beskrev att elevernas arbete med att dokumentera sitt
bildskapande på bloggar innebar en stor fördel då resultaten inte kan slarvas bort.
Detta beskrev läraren som positivt dels eftersom att hen själv har goda betygsunderlag
efter varje kurs, och dels då eleverna samlat på sig en gedigen portfolio i slutet av sin
utbildning. En annan lärare lyfte också den digitala lagringen som något fördelaktigt,
men påpekade även att det kan uppstå problem om man inte sparar sina filer korrekt.
Andra fördelar som respondenterna lyfte var att digitala inslag kan hjälpa lärare att nå
fram till frånvarande elever bland annat genom digitalt lagrat lektionsinnehåll, att
nätet erbjuder till synes oändliga mängder av inspiration och hjälp, att digitalt arbete
ofta sparar material och på så vis är bättre ur miljöperspektiv, samt att vissa elever
upplever det enklare att diskutera genom digitala verktyg. En lärare beskrev
fördelarna med digitala medier och verktyg som följande:
Den kreativa processen blir multidimensionell och ger även slumpen en chans att medverka
till hur konst skapas. En målad bild som processas i Photoshop med oväntade kombinationer
av lagerblandningar och filter ger upphov till en ny idé för en oljemålning, t ex. Vi gör
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målningar, bearbetar dem i datorn och printar sedan ut dem eller projicerar dem mot en yta
och målar dem igen, med andra material och tekniker än vad som kanske var avsedda från
början.

Sett till svårigheter med digitala inslag i bildundervisningen så beskrev tre av
bildlärarna hur teknikstrul var ett återkommande problem som periodvis skedde ofta.
En lärare berättade att detta bland annat kunde uppstå eftersom att programvaror
uppdateras eller utdateras ofta, vilket i värsta fall kan innebära att man måste leta upp
en ny programvara eller göra om sina planeringar och beskrivningar. Bristande
förkunskaper hos eleverna i digitala tekniker var ytterligare en svårighet som var
återkommande. En av lärarna beskrev en oro att handens arbete kan försvinna, och
exemplifierade detta genom att det är något helt annat att jobba med färg digitalt än i
traditionella tekniker. En annan lärare beskrev hur hen ofta kände sig tvungen att vara
sträng och tjata för att eleverna skulle hålla sig borta från spel och sociala medier och
hålla fokus på uppgiften.
När lärarna fick uppgiften att bedöma vad som enligt dem var den ideala balansen
mellan digitala och analoga inslag i undervisningen på en skala mellan 1 (endast
digitalt) och 10 (endast traditionellt) placerade sig samtliga på ett värde mellan 3 och
7. Tre av lärarna placerade sig på den absoluta mittpositionen 5. En lärare beskrev hur
hen uppfattade att handens och ögats arbete vid traditionellt bildskapande ändå var
något viktigare för utvecklandet av bild- och formkänsla, samt vidare att det taktila är
en viktig del av processen som kanske inte riktigt i samma mån erbjuds i digitalt
arbete. En annan av lärarna talade också om handens arbete och uttryckte sig på
följande sätt:
Hantverksskickligheten är central i ämnet, man måste arbeta med händerna, få tid att träna
sina bildskapande tekniker och utveckla dem. Desto fler tekniker man behärskar, desto mer
utvecklas förmågan att uttrycka sina idéer bildmässigt. Därav är hantverket i det digitala
bildskapande [sic] minst lika viktigt.

Medan andra lärare uttryckte sig något mer avvaktande gällande digitala inslag:
Det finns inga digitala tekniker som slår känslan att måla, tecknar eller forma något analogt.
För elever som jobbar mycket digitalt i andra ämnen är det analoga viktigt, och de som är
ovana får utveckla ytterligare förmågor.
Det är ett komplement, men inte det huvudsakliga.
Elever längtar ofta efter att arbeta analogt.

Digital fortbildning och övriga kommentarer
I slutet av frågeformuläret ombads lärarna att uppge om de erbjudits och/eller
genomfört någon fortbildning på det digitala området. Två bildlärare hade genomgått
fortbildning, medan fem lärare aldrig hade erbjudits det. En av respondenterna
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beskrev sig som självlärd och hade själv haft ett ansvar i att fortbilda sina kollegor.
Respondenterna fick även möjligheten att bedöma sitt eget behov av fortbildning i
användandet av digitala medier och verktyg på en skala mellan 1 (inte alls) och 10
(helt och hållet). Tre av lärarna uppgav sig ha högsta möjliga behov till fortbildning
och placerade sig på värdet 10. De resterande fem lärarna placerade sig enskilt på
värdena 3, 5, 7, 8, och 9.
Frågeformuläret gav även respondenterna möjligheten att föra fram övriga
kommentarer och reflektioner angående digitala inslag i bildundervisningen. Tre
bildlärare valde att göra detta och uppgav följande:
Många lärare tycker det verkar svårt. Ofta får de bara en workshop för att lära sig, och det är
på tok för lite. Det behöver byggas upp under längre tid.
Vill arbeta mer med programmering. Samt uppdatera mina kunskaper i olika gratis
programvaror, t.ex. gimp.
Många lärare saknar djupare kunskap inom det digital [sic] - katastrof hos visa [sic].

Sammanfattning
Av de åtta yrkesverksamma bildlärare som besvarade frågeformuläret så hade
samtliga tillgång till SmartBoard eller projektor i bildsalen. Sex av lärarna hade
tillgång till ritplattor i bildsalen, och alla lärare utom en uppgav att deras elever hade
egna bärbara datorer i skolan. De flesta lärarna hade tillgång till digitalkameror,
färgskrivare, och scanners i undervisningen. Alla lärare använde sig av PowerPoint,
och alla förutom en använde Photoshop. Ett flertal använde även Illustrator, InDesign,
Google Drive, och YouTube i sin undervisning. Sex av de åtta lärarna uppfattade sin
skolas digitala resurser som i hög grad tillräckliga, medan två lärare verkade uppfatta
resurserna som bristande. De flesta av de lärare som besvarade enkäten uppgav sig ha
ett stort eller ganska stort personligt intresse för digitalt bildskapande. I bildundervisningen användes digitala inslag främst vid presentation, redovisning, och
inlämning. En mindre del av lärarna såg digitala tekniker för bildskapande som
likvärdiga de traditionella teknikerna. Andra lärare ansåg att det digitala fann sin
funktion i koppling till det traditionella arbetet. De flesta lärare tyckte sig ge sina
elever ganska eller mycket stora möjligheter till att arbeta digitalt i ämnet. Sett till
elevernas vilja att arbeta digitalt uppgav flertalet lärare att eleverna var intresserade
till en början, men att detta intresse ganska snabbt svalnade då de förstod komplexiteten i digital bildframställning och -bearbetning. De fördelar som lärarna uppfattade
i att jobba digitalt var bland annat underlättad dokumentation, möjligheter att nå
frånvarande elever, samt spännande resultat genom digitalt experimenterande med
bilder. Återkommande nackdelar var teknikstrul, bristande förkunskaper hos elever,
och att eleverna använde datorerna till annat än uppgiften. De flesta lärare ville ha en
ganska jämn balans mellan digitala och traditionella inslag i undervisningen. En
majoritet av lärarna hade inte erbjudits fortbildning på området, trots ett stort uppfattat
behov av det.
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8. RESULTATDISKUSSION
Inom detta kapitel kommer jag att utifrån studiens empiriska material och tidigare
forskning att redogöra för fyra områden som identifierats som av särskild relevans när
det handlar om arbete med digitala inslag, eller bristen på detsamma, i gymnasiets
bildundervisning. I samband med detta har jag valt att inledningsvis kort diskutera
överensstämmelsen mellan tidigare forskning på området och denna studies empiri.
I studiens två insamlingar av empiriskt material har jag känt igen både
möjligheter eller svårigheter som beskrivs i den tidigare forskningen på området. I
mitt gestaltande arbete upplevde jag flertalet svårigheter som handlade om min
begränsade erfarenhet i relation till den komplexitet som digitalt bildskapande ofta
innefattar. Svårigheter uppstod även när jag ofta fann mig själv att använda digitala
tekniker på traditionella teknikers villkor, snarare än att faktiskt se det digitala
bildskapandet som något med egenvärde. Denna typ av resonemang är något som kan
kopplas till hur lärare kan betrakta det digitala som ett komplement snarare än en
central del av undervisningsstoffet (Marner & Örtegren 2014). Möjligheter som kunde
urskiljas i digitalt arbete med bilder handlade ofta om friheten att experimentera och
göra om med enkla medel, samt att på ett effektivt sätt kunna jobba med egna och
andras befintliga bilder genom collage och montage, vilket kan kopplas till Björcks
(2014) resonemang kring aktivt deltagande i samhällets visuella kultur.
I frågeformuläret verkade de flesta av respondenterna ha ett ganska stort intresse
för att jobba digitalt i bildundervisningen, vilket inte helt överensstämmer med de
beskrivningar som återfinns i NÄU-13 (Marner & Örtegren 2015). Dessa skillnader
skulle möjligtvis kunna tillskrivas att det handlar om olika utbildningsstadier och ett
begränsat antal svar på studiens frågeformulär, men kan också betraktas som svagt
antydande på att bildlärare kanske har fått ett ökat intresse för det digitala under de
fyra år som gått sedan den nationella ämnesutvärderingen. Emellertid så tror jag att
det är mer sannolikt att skillnaden handlar om att bildlärare som är intresserade av att
arbeta digitalt i högre grad är benägna att besvara ett frågeformulär på området än vad
lärare som inte använder digitala inslag är. Att endast ett fåtal av respondenterna hade
fått möjlighet att fortbilda sig på området, och att det egna behovet av fortbildning
upplevs som stort, är emellertid något som överensstämmer med den undersökning av
IT-kompetens Lärarnas Riksförbund utförde under 2016. Även respondenternas
resonemang kring svårigheter och möjligheter med digitalt bildskapande, och tankar
om den ideala balansen mellan digitala och traditionella inslag i undervisningen,
uppvisade likheter med betydande delar av den tidigare forskningen på området.
Ett av denna studies centrala mål var att utifrån tidigare forskning och insamlad
empiri identifiera områden av särskild relevans när det handlar om infogandet av
digitala medier och verktyg i gymnasieskolans bildundervisning. Resten av detta
kapitel kommer därmed att tillägnas att redogöra för fyra områden som jag anser vara
i synnerhet viktiga. I de flesta fall har jag prioriterat områden som inte uttömmande
behandlats i den tidigare forskningen. De centrala områden som kommer att
presenteras är: tid och svårighet, relationen mellan digitalt och traditionellt,
bildämnets styrdokument, och postdigitalt perspektiv på bildundervisningen.
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Tid och svårighet
När det handlar om att arbeta med digitala inslag i bildundervisningen finns det ett
flertal ramfaktorer att ta i beaktande. Det kan bland annat handla om skolans
materiella och virtuella resurser, samt om bildämnets olika styrdokument. Men den
ramfaktor som för mig varit allra mest påtaglig inom denna studie är tid, ofta i
kombination med svårighetsgrad. I mitt gestaltande arbete upplevde jag hur
tidskrävande det är att lära sig att behärska en ny digital teknik, och för att digitalt
arbete ska bli lustfyllt och framgångsrikt krävs ofta kunskaper i flera olika tekniker.
Gällande svårighetsgrad kan det vara värt att fråga sig om digitala tekniker i regel är
svårare att lära sig än traditionella tekniker för bildskapande. Svaret kommer nog att
skilja sig från person till person, och det finns säkerligen goda argument för att det är
svårare att bli riktigt duktig på en traditionell teknik, till exempel akrylmålning, än en
digital teknik, som till exempel bildretuschering. Men med tanke på att det digitala
bildskapandet är något som utvecklas väldigt snabbt i takt med förändrade
medielandskap så är det sannolikt att vissa nya digitala kompetenser kommer att
saknas efter ett antal år i det tidspressade läraryrket, kanske särskilt om ens
lärarutbildning utförts innan millenieskiftet. Det tar tid att lära sig att behärska det
digitala, och den centrala frågan blir huruvida denna tid ryms inom yrkesrollen, eller
är något som bildlärarna förväntas arbeta med på sin fritid? Sett till att majoriteten av
respondenterna på denna studies frågeformulär aldrig blivit erbjudna fortbildning i att
använda digitala medier och verktyg i undervisningen, verkar svaret ofta kunna vara
det senare. En av respondenterna lyfte ytterligare ett problemområde som kan kopplas
till tidsaspekten; den inneboende flyktighet förekommer när det handlar om
programvaror för digitalt arbete med bilder. När programvaror uppdateras och
utdateras, eller skolans licenser upphör, kan tidskrävande konsekvenser uppstå för
bildläraren. Beskrivningar och planeringar kopplade till en viss programvara och
version kan behöva revideras, eller i värsta fall helt göras om, och ibland måste
läraren ta på sig uppdraget att leta efter, och därefter lära sig att använda, en lämplig
ersättare till den tidigare programvaran.
En annan respondent berättade om hur många lärare tyckte att det verkar svårt att
jobba digitalt, och att digital kompetens är något som behöver byggas upp under
längre tid. Tid och svårighet är emellertid inte något som bara får betydelse när det
handlar om lärarens arbete och kompetenser, utan även något som kan komma att
påverka elevernas intresse av att arbeta digitalt. En återkommande upplevelse bland
respondenterna var hur elevernas förkunskaper inom digitala tekniker ofta var
bristande, och hur ett initialt intresse av att arbeta digitalt med bilder ofta svalnade när
svårighetsgraden och den tidskrävande aspekten uppdagades. Hur problematiken
rörande tid och svårighetsgrad ska lösas på bästa sätt är svårt att bedöma. Förslag från
den tidigare forskningen berör bland annat hur universitet skulle kunna erbjuda
avgränsade fortbildningskurser (Patton & Buffington 2016), och att formulera
långsiktiga planer för implementering av digitala verktyg (Lärarnas Riksförbund
2016). Själv tänker jag mig att en annan möjlig åtgärd vore att arbeta för att lärarnas
planeringstid ska stämma bättre överens med vad som de förväntas vidareutveckla
inom sina ämneskompetenser.
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Relationen mellan digitalt och traditionellt
Ett annat område som återkommande visat sig vara centralt är den relation som kan
urskiljas mellan digitala och traditionella tekniker för bildskapande. I frågeformuläret
var respondenterna i regel väldigt positiva till att arbete med digitala inslag i
bildskapandet, men när det handlade om att balansera traditionella och digitala
tekniker i undervisningen så förändrades något. Det blev viktigt att förklara digitala
inslag som ett komplement men inte det huvudsakliga, hur handens arbete i
traditionellt skapande med penna och pensel inte kan ersättas digitalt, samt hur elever
både behöver och längtar efter att arbeta analogt i skolan. Även i min egen gestaltande
fördjupning fann jag mig själv att betrakta det digitala som något sekundärt, ett
alternativ till det "vanliga" bildskapandet. Det digitala fick, åtminstone till en början,
ske inom det traditionellas ramar, och utvärderas beroende på i vilken grad det kunde
återskapa känslan och de visuella resultaten av att arbeta analogt. De attityder mot det
digitala som uppvisats av mig själv och ett antal av mina respondenter behöver
emellertid inte vara representativt för hela populationen av blivande och yrkesverksamma bildlärare, men de tyder på ett problem som även lyfts av Marner och
Örtegren (2014, 2012) när de skriver om uppfattningen av det digitala som ett hot mot
bildämnets traditioner, och som något perifert i bildundervisningen. För att åtgärda
detta problem tror jag att det är viktigt att diskutera vilka funktioner digitala inslag är
tänkta att uppfylla i bildundervisningen, och om det egentligen handlar om att ersätta
något. Även Marner & Örtegrens (2014) kategorisering av digitalt motstånd,
addering, och inbäddning kan ge exempel på hur det digitala och traditionella kan
samverka i bildundervisningen. Min tanke är att digitala medier och verktyg ibland
medför möjligheter som traditionella tillvägagångssätt inte erbjuder. Exempel på detta
kan vara hur bloggar ger eleverna möjligheter att kommunicera sitt arbete till fler än
läraren och klasskamraterna, och hur molnlagringstjänster och lärplattformar kan
effektivisera dokumentation av arbete och delning mellan elever och lärare.
Att se det digitala som en ersättare för det analoga tänker jag mig ofta kan vara
missvisande, och kanske det som leder till uppfattningen av det digitala som ett hot
mot bildämnets traditioner. Att påstå att det digitala aldrig ersätter det traditionella
vore emellertid direkt felaktigt. För att ta två för de flesta bekanta exempel från
skolans värld så ersattes ju OH-apparaten av projektorer och smartboards, och den
analoga kameran av digital kamerateknik. Men ingenting i den tidigare forskning som
jag har tagit del av inför detta arbete tyder på att användandet av traditionella verktyg
som pensel och penna kommer att ersättas inom någon snar framtid. Att ta pennan
som exempel kan också leda in på ett annat intressant område i relationen mellan
digitala och traditionella tekniker för bildskapande. Ett återkommande resonemang
bland mina respondenter var att handens arbete inte kan ersättas av digitala verktyg,
vilket antyder att det som skapas digitalt inte skapas genom handens arbete. Men att
pennan, genom användandet av ritplattan, idag utgör ett centralt verktyg även inom
digitalt bildskapande (Jonsson Widén 2016) tycks vara ett motargument för detta.
Trots detta anser jag att det finns grund i påståendet om det digitala bildskapandet
som en mindre taktil upplevelse än många traditionella tekniker, men på bekostnad av
detta erbjuder digitala tekniker ett flertal vinster som friare justeringar, spännande
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kombinationsmöjligheter, och unika visuella uttryck.
Bildämnets styrdokument
Bildämnets ämnes- och kursplaner, samt det estetiska programmets examensmål har
en central påverkan på den undervisning som lärare genomför, och i förlängningen på
huruvida digitala inslag kommer att vara en del av bildundervisningen. Genom att se
över bildämnets gymnasiala styrdokument blev det tydligt att dessa inte föreskriver
någon specifik teknik eller medium, och därmed vid första anblick inte heller digitala
medier och verktyg. Formuleringarna som återfinns i styrdokumenten är i regel öppna
och kan kopplas till digitalt likväl som icke-digitalt arbete med bilder, vilket å ena
sidan gör det enkelt att berättiga digitala inslag i undervisningen, men å andra sidan
lika enkelt att berättiga att inte arbeta digitalt. Utifrån Lindes (2012) läroplansteori
tycks de öppna formuleringarna alltså innebära stora friheter för läraren att själv
avgöra lämpligt undervisningsinnehåll inom transformeringsarenan, utifrån sin egna
repertoar. På en skala mellan starkt avgränsade och inramade ämnen och ämnen med
svagare avgränsning (Ibid) urskiljer jag bildämnet befinna sig närmare det sistnämnda, och det tycks även finnas djupt rotade ämnestraditioner som kanske inte helt
stämmer samman med vad som föreskrivs i styrdokumenten. Men är det möjligt att
urskilja någon del av bildämnets formulerade ämnes- och kursplaner som föreslår
eller kräver användandet av digitala inslag i undervisningen? Begreppet digital
återfinns en gång i ämnesplanen för bild: ”Den visuella gestaltningen ska omfatta en
mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala,
så att eleverna får möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att
uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker.” (Skolverket
2011a). Utifrån denna beskrivning tycks det framgå att det digitala faktiskt ska utgöra
en central del i bildundervisningen. Formuleringen ”tredimensionella eller digitala”
väcker emellertid en del funderingar, då det antyder att det handlar om ett val mellan
två skilda gestaltningsområden.
Så finns det några andra formuleringar som kan relateras till digitala inslag? En
möjlighet till detta tycks kunna urskiljas genom att se hur Skolverket introducerar
bildämnet: ”Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval
och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger
grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella
kulturen.” (Ibid). Tanken om en global visuell kultur är en förhållandevis ny sådan,
vilket gör det intressant att diskutera vilken roll IT-utveckling i allmänhet och internet
i synnerhet haft inom framväxten av denna. Fenomenet visuell kultur kan sannolikt
vara något som föregick begreppet, men var den då global? Kan globalisering
överhuvudtaget ske utan globaliserade kommunikationsnätverk? Jag tänker mig att
digital teknik ligger till grund för vår idag globaliserade värld, och därmed i
förlängningen även för uppkomsten av en global visuell kultur. Och eftersom att
bildämnet beskrivs handla om just denna kultur och den vidgade syn på bilder som
uppstått på grund av den, verkar det finnas anledning att se det digitala som något
centralt, om än bristfälligt framskrivet, i bildämnets funktion.
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Postdigitalt perspektiv på bildundervisningen
Inom detta fjärde och avslutande område kommer jag att kortfattat blicka framåt
genom att diskutera hur Openshaws (2014) resonemang kring det postdigitala
skapandet kan relateras till och användas inom bildundervisningen. Openshaws tankar
om att fokuset på de digitala infödingarna, en kategorisering som samtliga gymnasieelever idag ryms inom, idag är överdrivet är något som finner sanning inom bildundervisningen. Förvisso har dagens elever i regel vuxit upp med internet, smartphones, och persondatorer som integrerade delar av vardagen, vilket inte gäller för
alla yrkesverksamma bildlärare. Men detta tycks enligt flertalet av mina respondenters
utsagor inte innebära några särskilt höga förkunskaper i digitalt bildskapande, utan
snarare verkar en svag förförståelse hos elever kring komplexiteten i digitalt bildarbete i vissa fall kunna utgöra ett problem för undervisningen. Att eleverna är så
kallade digitala infödingar verkar alltså inte innebära att det digitala arbetet i ämnet
måste läggas på en hög svårighetsgrad, vilket kan medföra att även lärare som
uppfattar sig endast ha grundläggande kompetenser gällande digitala medier kan
infoga enklare, men ändå givande, digitala inslag i bildundervisningen. Openshaw
talar även om den ojämlika distribution som kan urskiljas när det handlar om ITutveckling, och om än han talar från ett globalt perspektiv så är det rimligt att dessa
ojämlikheter även förekommer på lokal nivå. Alla elever har inte samma tillgång till
internet, datorer, och annan informationsteknik i hemmet, och därmed tilldelas skolan
en viktig kompensatorisk roll då IT-kompetens är av växande betydelse i samtidens
samhälle och yrkesliv. Openshaws argument verkar också kunna berättiga vissa
lärares tankar om digitalt skapande, och den skärmkultur som är intimt förknippad
med detta, som en svagt taktil upplevelse. Ett postdigitalt perspektiv kan även hjälpa
till att lugna den oro för att det digitala ska byta ut det traditionella som förekommer
bland ämnesföreträdare (Marner & Örtegren 2014), då Openshaw på ett övertygande
sätt argumenterar för hur både digitala och analoga medier kan röna framgångar sida
vid sida, då det ena inte tycks utesluta det andra.
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9. SAMMANFATTANDE AVSLUTNING
Målet med denna studie var att undersöka hur digitala medier och verktyg kan
infogas i bildundervisningen utifrån rådande ramfaktorer, samt att bättre förstå
relationen mellan traditionella och digitala tekniker för bildskapande. De frågor
som formulerades som vägledning för att nå detta mål handlade om att undersöka
vilka möjligheter och svårigheter som kunde urskiljas genom gestaltande arbete,
hur yrkesverksamma bildlärare resonerade kring digitala inslag i undervisningen,
samt vilka centrala områden som kunde identifieras utifrån tidigare forskning och
studiens empiriska material.
Studiens första fråga angreps genom en gestaltande fördjupning där jag själv fick
stöta på tänkvärda svårigheter och möjligheter framförallt inom arbete med digitala
tekniker för bildskapande, men även vid reflektioner kring hur digitala inslag kunde
infogas i andra aspekter av undervisningen. Inom detta undersöktes även hur en kan
konstruera digitala bilduppgifter utifrån bildämnets rådande styrdokument och andra
ramfaktorer. I den gestaltande fördjupningen kunde jag urskilja flertalet möjligheter
inom digitala tekniker, bland annat hur lusten att experimentera väcktes genom den
frihet till att testa olika lösningar som erbjuds genom att kunna stega bakåt i processen
genom ett knapptryck. Andra möjligheter handlade om hur det digitala kunde innebära unika visuella uttryck, och hur arbete med befintliga bilder underlättades. Men
jag stötte även på svårigheter i att arbeta digitalt i bildskapandeprocessen. Bland annat
fann jag mig själv använda digitala tekniker på traditionella teknikers villkor, vilket
resulterade i irritation när programvaran lyckades syntetisera det visuella men inte
känslan av ett analogt medium. Andra problem var motoriska och kopplade till
svårigheter i att lära sig att behärska ritplattan som verktyg, och även en uppfattad hög
svårighetsgrad i vissa digitala tekniker som ställde till det i arbetet. Digitala inslag i
andra aspekter av ämnet som kunde identifieras handlade om digitala möjligheter till
planering, dokumentation, och presentation. Frågor som behandlades i koppling till
skapandet av digitala bilduppgifter var framförallt hur dessa skulle kopplas till
Skolverkets formulerade styrdokument, samt hur elevernas bilder skulle bedömas.
Den andra frågeställningen behandlades genom att undersöka yrkesverksamma
bildlärares resonemang kring digitala resurser, kompetenser, intressen, vinster, och
svårigheter. Undersökningen skedde genom ett webbaserat frågeformulär som
besvarades av åtta bildlärare. Lärarnas svar indikerade att intresset för digitalt
bildskapande var ganska stort inom gruppen, men att det digitala i de flesta fall
fortfarande var underordnat bildämnets traditionella inslag. Majoriteten av lärarna
hade inte fått möjligheter till fortbildning i sitt användande av digitala medier och
verktyg i undervisningen, trots ett högt uppfattat behov av detta. Svårigheter kopplade
till att arbeta digitalt i ämnet som var återkommande i lärarnas svar var bland annat
teknikstrul, bristande förkunskaper hos eleverna, och en oro att handens arbete går
förlorat ifall traditionella metoder byts ut mot digitala. Fördelar som respondenterna
uppfattade med att arbeta digitalt rörde till exempel effektiviserad dokumentation, den
oerhörda mängd inspiration och referenser som internet erbjuder, och möjligheter till
spännande analog-digitala kombinationer.
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Studiens tredje fråga redovisades i föregående kapitel genom att utifrån insamlad
empiri och tidigare forskning identifiera, presentera, och diskutera kring fyra områden
som urskilts vara av särskild relevans när det handlar om digitala inslag i bildundervisningen. De områden som identifierats handlade om hur tid och svårigheter
kan utgöra centrala hinder vid infogandet av digitala inslag, hur relationen mellan
digitala och traditionella tekniker får betydelse när det handlar om lärares syn på
digitala medier och verktyg i undervisningen, hur bildens ämnes- och kursplaner
berör digitala aspekter, samt vad ett postdigitalt perspektiv på bildundervisningen
skulle kunna innebära.
Sett till mitt övergripande syfte i studien upplever jag att en bättre förståelse över
åtminstone några av de svårigheter och möjligheter som kan uppstå vid infogandet av
digitala inslag i bildundervisningen har uppnåtts. Relationen mellan traditionellt och
digitalt, och den kanske något missvisande motsättning som ibland uttrycks mellan
dessa, har varit återkommande inom studiens genomförande. Genom att ta del av den
tidigare forskningen på området och sedan jämföra denna med det empiriska material
som jag själv insamlat genom gestaltande arbete och frågor till yrkesverksamma
bildlärare har jag kunnat reflektera kring den roll som digitala verktyg och medier har
i bildundervisningen idag, och vilka attityder, ramfaktorer, och kompetenser som blir
centrala inom denna. Betydande delar av det som uttryckts i den tidigare forskningen
har känts igen i mina egna undersökningar, med ett fåtal undantag. De lärdomar om
digitalt arbete i bildundervisningen som jag tar med mig inför min kommande
yrkesutövning handlar i hög grad om att se digitala medier och verktyg som något
med egna positiva effekter, snarare än som ett underordnat komplement till det
"vanliga" undervisningsinnehållet eller till och med något som hotar ämnets karaktär
och traditioner. Men jag kommer också vara vaksam över de svårigheter som digitala
inslag kan innebära, till exempel gällande kompetens, tid och möjligheter till
fortbildning, teknikstrul och elevers varierande förkunskaper och intressen. Digitala
verktyg och medier tycks inrymma många möjligheter för undervisningspraktiken,
men samtidigt kräva mycket av den lärare som planerar, genomför, och bedömer.
Inom ramen för denna uppsats har jag undersökt digitala inslag inom
gymnasieskolans bildämne utifrån egna gestaltandeprocesser och ett fåtal
yrkesverksamma bildlärares resonemang. Studiens kvalitativa angrepp har gjort det
svårt att generalisera resultaten, men möjligt att gå in på djupet gällande ett begränsat
antal situationer, upplevelser, och erfarenheter. Utifrån detta ser jag det som väsentligt
och önskvärt att frågan hur digitala inslag på bästa sätt kan implementeras i bildundervisningen blir föremål för mer övergripande och vidare forskning. Jag tror också
att var och ett av de fyra områden som identifierats inom denna studie vore intressant
att studera mer djupgående. Särskilt nyfiken är jag på att få veta mer om vad ett
modernt postdigitalt perspektiv på skapandeprocessen skulle kunna erbjuda för bildundervisningen samt för bildämnets roll i vår samtida visuella kultur och de ständigt
dynamiska medielandskap som ryms inom denna.
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Ett läromedel om
digitalt arbete i
bildämnet.

Estetiska institutionen

I n l ed n i ng
Idag är nästan alla bilder vi möter i vardagen
digitala i någon bemärkelse av ordet. Samtida
IT-utveckling har inneburit framväxten av nya
och globaliserade medielandskap, där digitala
medier och verktyg spelar en viktig roll. Att
tillämpa digitala inslag i undervisningen tycks
inrymma stora möjligheter i koppling till bildämnets effektivisering och modernisering, men
samtidigt är det möjligt att urskilja tydliga hinder
för digitalt arbete i form av bland annat
bristande resurser och kompetenser. Enligt en
undersökning av Lärarnas Riksförbund upplever
så många som en tredjedel av eleverna att
skolans teknik inte håller måttet, och fyra av tio
lärare anser sig behöva kompetensutveckling på
digitala områden för att kunna utföra sitt yrkesuppdrag (Lärarnas Riksförbund 2016). Samtidigt
presenterar Skolverket en vision för skolväsendet som ska vara verklighet vid 2022; där
hela skolväsendet ska ha likvärdig tillgång till IT,
och digitala kompetenser ska vara starka både
hos lärare och elever (Skolverket 2016). För
att förverkliga denna vision tycks bildämnet,
likväl som alla andra skolämnen, stå inför en
utmanande digitaliseringsprocess under de
kommande fem åren.
Detta fristående läromedel är framtaget i
samband med mitt examensarbete (30 hp) inom
Ämneslärarprogrammet vid Umeå universitet där
infogandet av digitala medier och verktyg i
bildundervisningen undersöktes genom eget
gestaltande arbete med digitalt bildskapande
och ett frågeformulär som besvarades av åtta
yrkesverksamma bildlärare. Läromedlet syftar att
med examensarbetet som grund presentera,
diskutera, och reflektera kring olika möjligheter
till och hinder för att arbeta digitalt i bildundervisningen. Läromedlet utgår i första hand
från gymnasieskolans sex bildkurser; men kan
även användas av personer som undervisar eller
utövar bild inom andra skolstadier och
sammanhang.
Det första som kommer att behandlas inom
denna text är olika typer av digitalt bild-

skapande, och några av de möjligheter och
svårigheter som ryms inom dessa. Därefter
kommer en kort reflektion kring hur digitala
medier och verktyg kan tillämpas i andra
aspekter av bildundervisningen och den
estetiska läroprocessen: till exempel elevernas
planering, dokumentation, och presentation av
sitt arbete med bilder. Efter detta kommer jag att
presentera några av de farhågor och svårigheter
som jag urskiljer som centrala när det handlar
om digitala inslag i bildundervisningen, samt
diskutera vilka åtgärder som kan finnas för
dessa. Läromedlet avslutas med tre exempel på
digitala bilduppgifter som vardera innehåller en
kommentar till den som utför undervisningen, en
uppgiftsbeskrivning till eleverna, samt en stegför-steg-guide av uppgiftens tillvägagångssätt.
Du som är yrkesverksam bildlärare välkomnas
och uppmuntras att använda dessa uppgifter, i
befintlig eller i anpassad form, inom din egen
bildundervisning.

Inn eh åll :
Digitalt bildskapande

2

Digital planering, dokumentation,
och presentation

6

Farhågor, svårigheter,
och åtgärder

7

Tre digitala bilduppgifter:

9

1. DIGITAL KOLORERING

10

2. DIGITAL KUBISM

15

3. STREET ART

20

Referenser

25
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D i g it a lt b i lds k ap an d e
Idag finns det många typer av digitala
verktyg ämnade för att skapa bilder, och
dessa verktyg tillämpas flitigt vid konstnärlig
såväl som kommersiell eller industriell
bildproduktion. Ett fenomen inom området
digitalt bildskapande som sannolikt är
bekant för de flesta bildintresserade är de
digitala målningarna, som återfinns i många
olika sammanhang inom den visuella
kulturen. Två samtida exempel på målningar
som ofta skapats genom digitala medier är:
concept art till filmer, spel, och arkitektur
som på senare tid allt oftare tycks betraktas
som bildalster med egenvärde; och fan art
där bilder skapas med inspiration från serier,
filmer, och spel för att sedan publiceras på
internetforum mer eller mindre dedikerade
för konstformen.
En exakt definition för begreppet digital
målning är svår att hitta, men med en vidgad
syn på termen så kan det användas för att
beskriva samtliga möjligheter där virtuell färg
appliceras på en virtuell yta. För att måla
digitalt krävs två huvudsakliga resurser; en
ändamålsenlig programvara och en dator
kan driva den. Photoshop och Illustrator är
två populära licensprogram för att måla,
redigera, och illustrera digitalt, men det finns
även kostnadsfria alternativ som till exempel
Krita, MyPaint, och GIMP. En tredje resurs
som inte är ett absolut krav, men som kan
göra det digitala målandet både mer precist
och intuitivt, är ritplattan. En vanligt förekommande upplevelse är att ritplattan är
något som kräver övning för att behärska.
Detta kan handla om det ovana att hålla
blicken fäst vid skärmen istället för vid
handen och pennan och om hur ritplattans

yta är sammankopplad med hur in- eller
utzoomad bilden är på skärmen. En metod
som kan vara användbar för att bekanta sig
med ritplattan är att öva på att hålla sig
inom bestämda linjer. Detta kan ske genom
att scanna in en egen linjeteckning, men det
finns också många färdiga linje-teckningar
att hämta på internet. En annan, besläktad
möjlighet till övning är att arbeta med digital
kolorering av svartvita fotografier, vilket är
vad en av detta läromedels tre bilduppgifter
kommer att handla om. Att arbeta med
digital kolorering har ett flertal fördelar
gentemot att arbeta med färgläggning av
linjeteckning; bland annat att det går snabbt
att komma igång med arbetet samt att det
endast kräver grundläggande funktioner i
programvaran. De resultat som digital
kolorering kan medföra kan även uppfattas
som mer belönande än att färglägga någon
annans linjeteckning.

Digital kolorering, Kevin Rova 2017

I programvaror ämnade för digital målning
finns i de flesta fall ett stort urval av virtuella
penslar att tillgå. Många av dessa är
härledda från fysiska medium som blyerts,
ritkol, och akvarell, medan andra saknar
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analoga motsvarigheter och således kan
leda till visuella uttryck som är unika för de
digitala målningarna. I de fall där det handlar
om att syntetisera traditionella medium är
min egen upplevelse att många programvaror lyckas väl med att återge det visuella
uttrycket, men ofta sämre med att återskapa handens känsla av att jobba med
analoga tekniker. För mig, och sannolikt
många andra, är det lätt hänt att vilja utgå
från traditionella tekniker inom sitt digitala
bildskapande, men kanske är detta tillvägagångssätt varken det mest intuitiva eller det
som leder till bäst slutresultat.
Personligen tänker jag mig att det finns
anledning att sträva efter att betrakta det
digitala målandet som ett medium med
egenvärde, och i bredare mening att inte
endast använda digitala tekniker som
alternativ eller ersättning till traditionella
verktyg och medium. Snarare tror jag att det
finns vinster att hämta i att använda sig av
digitalt målande för att nå uttryck och
tillvägagångssätt som inte alls, eller bara
med stora ansträngningar, kan uppnås inom
utövandet av traditionella medium. Det finns
många exempel på sådana typer av uttryck,
till exempel grafiska motiv med jämna färger
och skarpa gränsdragningar. Det kan också
vara väldigt givande att arbeta med just färg
digitalt då programvaror ofta erbjuder stora
möjligheter till att utföra kontinuerliga
justeringar för att uppnå en balanserad bild.
Vissa typer kategorier av bilder är även
intimt sammankopplade med datorer och
den digitala sfären, till exempel polygonkonst, som handlar om att skapa bilder
uppbyggda av trianglar i olika färg och form,
och pixelkonst.

Digitalt bildskapande är emellertid inte på
något vis begränsad till den digitala
målningen. Ett annat område där digitala
tekniker är väl lämpade är vid arbete med
befintliga bilder, till exempel vid skapandet
av sömlösa montage och grovhuggna
collage. Av de två teknikerna skulle nog
många uppleva montage som den svårare,
då utförandet av detta kräver en god idé
som gärna ska skissas upp, lämpliga
bildförlagor, samt kanske framförallt
behärskandet av flertalet grundläggande
och mer avancerade funktioner i programvaran. Exakt vilka funktioner som krävs
skiljer sig mycket från bild till bild, men
några som ofta är återkommande är
kloningsverktyg, lagermasker, markeringsverktyg, och olika bildjusteringar som
kontrast, nyans och mättnad, och färgbalans. I ett väl utfört montage sammansmälts gränserna mellan motivets olika
beståndsdelar, vilket kan användas för att
fabricera verklighetstrogenhet, men också
för att gestalta utsvävande och fantasifulla
idéer.

Digitalt fotomontage, Kevin Rova 2017

Svårighetsgraden vid digitala collage kan
ofta ses som något lägre, då skarvarna
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mellan beståndsdelarna inte behöver döljas,
utan snarare kan användas som en visuell
effekt och säregen prägel för tekniken.
Vid denna teknik krävs oftast inte lika
många funktioner som vid arbete med
montage; oftast räcker det ganska långt
med markerings-, omformnings-, samt
klipp- och klistraverktygen. Både uttrycket
och tillvägagångssättet vid digitala collage
har tydliga likheter med den analoga motsvarigheten, men med de tydliga vinsterna
att det är enklare att stega bakåt, flytta runt
motivets olika beståndsdelar, samt byta
storlek och eventuellt även form på olika
delar.

Digitalt collage, Kevin Rova 2017

Den tredje och sista kategorin av digitalt
bildskapande som kommer att behandlas i
denna text handlar om de kombinations-

möjligheter som finns mellan digitala och
traditionella tekniker för bildskapande. Ett
paraplybegrepp som kan användas för att
beskriva bilder som skapas genom både
digitala och traditionella tekniker är Tradigital
art. Ett exempel på en kombinationsmöjlighet är att scanna in eller fotografera en
bild skapad med traditionella medium, för
att därefter bearbeta den digitalt. En sådan
efterbehandling kan handla om att göra
tillägg eller justeringar i bilden, till exempel
genom omformningsfunktioner, filter, och
korrigeringsverktyg. Detta kan leda till ett
spännande experimentellt arbete där både
fantasin och slumpen ges utrymme att
påverka bildens slutresultat.
Att efterbehandla traditionellt skapade
bilder digitalt kan emellertid även leda till
konsekvenser i form av att bildskaparen
tillåter sig att vara slarvigare under
processens analoga moment, då eventuella
misstag i efterhand kan korrigeras digitalt.
Utifrån detta blir det centralt att fundera
över anledningen till att efterbehandla bilder
genom digitala verktyg. Kanske bör
detta inte ses som en kompenserande
process, utan snarare som en möjlighet att
inkorporera olika digitala funktioner och
verktyg som inte återfinns i den traditionella
tekniken. En annan kombinationsmöjlighet,
som jag personligen uppfattar som fördelaktig, handlar om att arbeta med
traditionella skisser som grund för en
digital målning. Genom denna kombination
erbjuds det bästa av två världar; handens
lustfyllda arbete genom traditionellt
skissande och de säregna uttryck och
korrigeringsfrihet som det digitala målandet
inrymmer.
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Gemensamt för samtliga områden av
digitalt bildskapande som presenterats i
denna text är behovet att fundera över hur
och varför digitala inslag implementeras i
arbetsprocessen. Vid jämförelse med
traditionella bildskapande tekniker vars roll i
bildämnet i högre grad är cementerade,
tycks digitala verktyg och tekniker inrymma
både fördelar och nackdelar. Ett vanligt
förekommande argument mot det digitala
skapandet är hur det är mindre taktilt än
arbete i traditionella medium, vilken kan
medföra en oro att handens arbete går
förlorat i skapandeprocessen. Detta
argument kan jag själv till viss del instämma
i, om än handens arbete i högsta grad är
centralt vid arbete med ritplatta. Den bakbelysta skärmen erbjuder inte samma
sinnliga upplevelser som medium som
känns, luktar, och stretar emot. Men på
bekostnad av det taktila inrymmer digitala
tekniker ett egenvärde, bland annat i form
av frihet att stega bakåt, korrigera, och
bearbeta olika beståndsdelar när som helst
i arbetsprocessen. Utöver detta tillkommer
i vissa fall möjligheten att nå visuella uttryck
som inte återfinns i traditionella motsvarigheter av bildskapande. Kanske är det
viktigt att reflektera kring både fördelar och
nackdelar med digitalt arbete för att kunna
infoga det på ett ändamålsenligt och
berättigat sätt inom undervisningen, och
tillföra nya, effektiviserade och alternativa
lösningar utan att riskera att förlora
bildskapandets lustfyllda sinnlighet inom
bildämnet.

D i g i t a l ( t . v. ) o c h t r a d i t i o n e l l ( t . h . ) b l y e r t s s k i s s ,
K evi n Rov a 2017

Digital transformation (t.h.) av enkel
b l y e r t s s k i s s ( t . v. ) , K e v i n R o v a 2 0 1 7

Olika digitala akvarellpenslar,
K evi n Rov a 2017
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D i g it a l p l an erin g , do ku m en t atio n,
o c h p res en t at ion
I bildämnets undervisning ryms många fler
aktiviteter än bara bildskapande, och även
inom dessa kan digitala medier och verktyg
fylla olika funktioner. I planeringsstadiet är
sannolikt sökandet efter referens- och
inspirationsbilder på internet via dator eller
telefon en del av vardagen i många bildsalar.
De flesta större sökmotorer erbjuder idag
även olika användbara funktioner för att
förfina sökresultaten utifrån kategorier som
bildstorlek, färg, motiv, och användningsrättigheter.
Det finns också webbsidor som
specialiserar sig på sökandet och
samlandet av referens- och inspirationsbilder. Ett populärt exempel är sajten
Pinterest där användare får skräddarsydda
bildförslag och möjligheten att skapa så
kallade "anslagstavlor" som kan liknas vid
designområdets moodboards. En moodboard kan beskrivas som en slags collage
av olika material som syftar att återge en
känsla eller en stämning inför ett gestaltande arbete och på så vis fastställa en
estetisk riktning inför arbetsprocessen.
Om än Pinterest och andra sajter erbjuder
funktioner för att skapa till viss grad automatiserade moodboards, så kan även
grundläggande verktyg i programvaror som
Photoshop och PowerPoint tillämpas för att
utforma sina egna moodboards manuellt.
Även dokumentation av estetiska
arbetsprocesser är något som kan
effektiviseras genom användandet av
digitala verktyg och medier. Idag är det
vanligt att skolor har egna digitala
plattformar som är mer eller mindre

ändamålsenliga för att låta eleverna skapa
digitala portfolior för sitt arbete i bildämnet.
Även molnlagringstjänster som Google Drive
och Dropbox är populära alternativ för att
skapa portfolior; inte minst då portfolioägaren enkelt kan ge läraren åtkomst till
dess innehåll. Sociala medier som Bloggar,
Facebook, och Instagram används i
portfoliosyfte både av professionella och
hobbyverksamma bildskapare, och innebär
även i skolsammanhang möjligheten att
kunna nå ut till en större publik. Vid offentlig
publicering på sociala medier blir det
emellertid viktigt att vara eftertänksam
gällande vilka bilder som laddas upp, då de
flesta bilder som är hämtade på nätet inte
får publiceras utan särskild tillåtelse. I de fall
där en lärare är ansvarig för en blogg eller
en sociala medier-profil bör hen vidare inte
publicera fotografier på elever utan elevens
och i vissa fall även dennes vårdnadshavares tillstånd.
Även vid presentations- och
demonstrationssammanhang i bildämnet
kan digitala medier och verktyg vara
användbart. I många bildsalar finns idag
projektor eller SmartBoard där läraren kan
demonstrera uppgifter, områden, och
tekniker genom multimodalt material.
Eleverna kan också, vid redovisning av sina
färdiga arbeten, skapa digitala bildspel som
har möjligheten att i högre grad synliggöra
arbetsprocessen samt eventuella referenser
och inspirationskällor.
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F a r h å g o r, s v å r i g h e t e r,
och åtgärder
Digitala inslag i bildundervisningen verkar
alltså inrymma ett flertal möjligheter både
inom själva bildskapandet och för andra
aspekter av det arbete som sker i
klassrummet. Det digitala kan handla om
nya uttryck och spännande tekniker,
effektivisering och modernisering, samt
intressanta transformationer av traditionellt
skapade bildalster. Men digitala inslag kan
också medföra olika typer av farhågor,
svårigheter, och oro. Inom denna text tänkte
jag behandla ett fåtal av dessa, samt
diskutera på vilka sätt dessa kan åtgärdas.
En oro som ibland förekommer hos
bildlärare är hur det digitala kan betraktas
som ett hot mot bildämnets traditioner;
vilket i viss mån kan härledas till tankar om
traditionella tekniker för bildskapande som
det centrala i ämnet och digitala tekniker
som något perifert och valfritt (Marner &
Örtegren 2014; Örtegren 2012). Att lugna
denna oro genom att påstå att digitala
lösningar aldrig ersätter det analoga vore
felaktigt. Två bekanta exempel på just detta
från skolans värld är hur den analoga
kameran ersattes av digital kamerateknik,
och hur OH-apparaten ersattes av
SmartBoards och projektorer. Men jag har
inte tagit del av någon forskning som tyder
på att traditionella verktyg som penna och
pensel kommer att försvinna från bildämnet
inom överskådlig framtid, oavsett om det
digitala ges utrymme i undervisningen eller
inte. I ett bredare perspektiv finns det även
forskning som visar på att digitala och
analoga format kan röna framgångar sida
vid sida. Samtidigt som streamingtjänster

tycks vara framtiden för musik och film så
ökar försäljningen av både LP-skivor och
biobesök markant (Openshaw 2014), vilket
kanske visar på att i en värld som blir allt
mer digitaliserad så kvarstår eller till och
med ökar även ett intresse av analoga
upplevelser. I förlängningen kanske detta
innebär att det även finns utrymme för både
digitala och traditionella inslag i bildämnet,
utan att det ena behöver utesluta det andra.
När bildlärare arbetar med digitala
inslag i sin undervisning kan det ibland
uppstå en osäkerhet vid bedömning över
huruvida den bild som eleven lämnar in
faktiskt är en bild som hen har skapat själv
(Marner & Örtegren 2015). Det finns en
nästintill outtömlig mängd bilder att hämta
på nätet, vilket kan öka riskerna för plagiat.
Det kanske säkraste sättet att undvika
denna typ av problem är att göra det till rutin
att eleverna vid digitala uppgifter inte enbart
lämnar in sitt arbete som en bildfil, utan
även som en arbetsfil. Många, om inte de
allra flesta, digitala programvaror för
bildskapande ger möjligheten att spara sitt
arbete i en arbetsfil som är specifik för
mjukvaran. Genom att få tillgång till en
sådan fil blir det enklare att avgöra om
bilden är autentisk eller inte utifrån de lager
och den redigeringshistorik som finns att
tillgå. Utöver att motverka plagiat kan
arbetsfilen också ge en fingervisning på
elevens arbetsprocess och förståelse av
programvarans olika funktioner. I de fall där
plagiat misstänks och någon arbetsfil inte
finns att tillgå eller använda, så kan en
omvänd bildsökning vara ett alternativ. Flera
av de större sökmotorerna har idag
förhållandevis träffsäkra funktioner för att
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söka med en bild för att hitta liknande bilder.
Dessa är användbara när det handlar om
mer uppenbara plagiat där inget eller
mycket litet har ändrats i bilden.
En annan svårighet kopplad till att
arbeta digitalt i bildämnet som gäller främst
inom gymnasieskolan är att kursplanerna
inte uttryckligen föreskriver användandet av
någon specifik teknik eller medium, och
därmed inte heller digitala medier och
verktyg. Formuleringarna som återfinns i
styrdokumenten är i regel öppna och kan
kopplas till digitalt likväl som icke-digitalt
arbete med bilder; vilket å ena sidan gör det
enkelt att berättiga digitala inslag i
undervisningen, men å andra sidan lika
enkelt att berättiga att inte arbeta digitalt. I
bildens ämnesplan går begreppet digital
emellertid att återfinna vid ett tillfälle;

Den visuella gestaltningen ska omfatta en
mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller
digitala, så att eleverna för möjlighet att
fördjupa sina erfarenheter och utveckla
förmåga att uttrycka sig för att nå en
hantverksskicklighet i några valda tekniker.
(Skolverket 2011)

Personligen tänker jag också att digitala
spår kan urskiljas i den formulering som
Skolverket introducerar bildämnet genom;

Framväxten av en global visuell kultur som
påverkar livsstil, yrkesval och identitet har
fört in en vidgad syn på vad som är en bild.
Ämnet bild ger grundläggande kunskaper
inom samtliga områden som återfinns i den
visuella kulturen. (Skolverket 2011)

Tanken om en global visuell kultur är
förhållandevis ny, vilket gör det intressant att
diskutera vilken roll IT-utveckling i allmänhet
och internet i synnerhet har haft inom
framväxten av denna. Kan globalisering
överhuvudtaget ske utan globaliserade
kommunikations-nätverk? Jag tänker mig
att digital teknik ligger till grund för vår
idag globaliserade värld, och därmed i
förlängningen även för uppkomsten av en
global visuell kultur. Och eftersom att
bildämnet beskrivs handla om just denna
kultur och den vidgade syn på bilder som
uppstått på grund av den, verkar det finnas
anledning att se det digitala som något
centralt, om än bristfälligt framskrivet, i
bildämnets funktion.
När det handlar om att arbeta med
digitala inslag i bildundervisningen finns det
många ramfaktorer att ta i beaktande. En
sådan ramfaktor som enligt mig är särskilt
framträdande är tid, ofta i kombination med
svårigheter. Det är tidskrävande att lära sig
att behärska en ny digital teknik, och för att
digitalt arbete ska bli lustfullt, intuitivt, och
framgångsrikt krävs ofta kunskaper i flera
olika tekniker. Huruvida digitala tekniker i
regel har en högre svårighetsgrad än
traditionella går att diskutera, men svaren
kommer sannolikt att skilja sig från person
till person. Med tanke på att det digitala
bildskapandet är något som utvecklas
väldigt snabbt i takt med förändrade medielandskap så är det fullt förståeligt om vissa
nya digitala kompetenser kommer att
saknas efter ett antal år i det tidspressade
läraryrket. I vissa fall kanske detta blir särskilt påtagligt om lärarutbildningen genomförts innan millenieskiftet, och därmed inte i
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lika hög grad behandlat dagens digitala
verktyg. Det tar tid att lära sig att behärska
det digitala, och den centrala frågan blir om
denna tid ryms inom yrkesrollen eller är
något som bildlärare förväntas arbeta med
på sin fritid? Bristande tid i läraryrket är ett
komplext problem som är svårt att åtgärda,
men forskning föreslår bland annat hur
universitet skulle kunna erbjuda avgränsade

fortbildningskurser (Patton & Buffington
2016), och att långsiktiga planer för
implementering av digitala verktyg måste
formuleras av skolorna (Lärarnas Riksförbund 2016). Utöver detta kan en möjlig
åtgärd vara att arbeta för att den planeringstid som lärare erbjuds måste bli mer enhetlig
gentemot vad som de förväntas vidareutveckla inom sina ämneskompetenser.

Tre di g it a la b i ldu p p g i f t e r
Här följer tre digitala bilduppgifter för att
exemplifiera några möjligheter att arbeta
med digitalt bildskapande i undervisningen.
Uppgifterna är baserade på tre kategorier
av digitalt skapande: digital målning;
digitalt arbete med befintliga bilder; samt
kombinationer mellan analoga och digitala
tekniker. Samtliga uppgifter är kopplade till
programvaran Photoshop, men kan med lite
anpassning även genomföras i andra,
liknande mjukvaror.
Den första uppgiften handlar om digital
kolorering och kan användas för att
introducera eleverna till Photoshops
grundläggande funktioner samt digital
målning med ritplatta. Den andra uppgiften
utgår från digital collageteknik och hämtar
inspiration från kubismen. Även i denna
uppgift används främst grundläggande
verktyg och funktioner i Photoshop, och
ritplattan kan tillämpas om än den inte
på något sätt krävs för att genomföra
arbetet. Den tredje uppgiften är inom
temat offentliga målningar, och finner sin

utgångspunkt i street art-rörelsen. Inom
denna uppgift får eleverna skapa en målning
med traditionella medium för att sedan
digitalt infoga denna på ett fotografi av en
bestämd offentlig yta.
Alla tre uppgifter är tänkta att ligga på
en grundläggande svårighetsgrad, och är
riktade mot bildundervisning på gymnasienivå. Med lite anpassningar bör det emellertid vara möjligt att även använda uppgifterna
inom tidigare eller senare utbildningsstadier.
Vardera uppgift kommer att bestå av tre
delar: en kommentar om uppgiften riktad till
undervisande lärare; en uppgiftsbeskrivning
som inkluderar redovisningsfrågor till
eleverna; samt en illustrerad steg-för-stegguide som beskriver arbetsprocessen.
Du som är yrkesverksam bildlärare, lärarstudent, eller utför undervisning på bildområdet i andra sammanhang är välkommen och uppmuntrad att använda
uppgifterna i befintlig eller anpassad form,
på det sätt som du själv bedömer som
lämpligt.
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Bedömningen av uppgiften sker förslagsvis
genom att först se till det slutgiltiga resultatet i
form av bildfilen och jämföra denna med det
svartvita originalfotografiet. Känns färgerna
trovärdiga och övertygande? Är de kolorerade
fälten precisa och detaljerade? Arbetsfilen kan
också vara till hjälp för att ta ställning till dessa
frågor. Genom att se till enstaka lager i arbetet
blir det enklare att urskilja hur noggrant eleven
arbetat och vilka metoder som har använts.
Arbetsfilen kan också ses som ett intyg på att
det faktiskt är eleven själv som utfört koloreringen; alltså att bilden inte är ett plagiat.

Denna digitala bilduppgift ger eleverna möjlighet
att bekanta sig med Photoshops grundläggande
funktioner genom att arbeta med färgläggning
av en svartvit bild. Centrala verktyg i arbetsprocessen är bland annat markerings- och
penselverktyg samt lager- och blandningsfunktioner. Uppgiften är på en grundläggande
svårighetsnivå och kan med hjälp av den
bifogade steg-för-steg-beskrivningen genomföras utan tidigare kunskaper i Photoshop.
Uppgiften kan även användas för att introducera
ritplattan, men det går också bra att utföra
uppgiften enbart med styrplatta eller datormus;
då rekommenderas emellertid någon av de
metoder som använder sig av markeringar.
Kolorering är en anrik metod som
användes under 1800- och tidigt 1900-tal för
att skapa liv i svartvita bilder innan färgfilmens
uppkomst. Då användes utblandade oljefärger
som applicerades med pensel eller bomull
direkt på fotografiets yta. Idag sker den mesta
koloreringen genom digitala medel. En central
funktion i dagens koloreringar är att ge historiska bilder ett mer samtida uttryck; vilket i
skolsammanhang kan öppna för möjligheter till
ämnesöverskridande samarbeten med till
exempel historieämnet. Metoden fungerar dock
precis lika bra på samtida svartvita fotografier,
och därmed kan uppgiften anpassas till att
eleverna antingen arbetar med bilder de
fotograferat själv eller bilder som de har hittat
på nätet. Ett tredje intressant alternativ är att
ge eleverna i uppgift att leta upp ett svartvitt
släktfotografi som scannas in och därefter
koloreras. I de fall där det handlar om att
eleverna ska leta källmaterial på nätet är
högupplösta bilder att föredra då det annars
kan vara svårt att färglägga små detaljer i
fotografiet.

Digital kolorering,
K evi n Rov a 2014
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Resultatet av denna uppgift ska vara en
färdig kolorering av ett svartvitt fotografi, som
du skickar in för bedömning både som arbetsfil
med lager (.PSD) och i bildformat (.JPEG/.JPG).
Bifoga även din svartvita originalbild i
inlämningen. Uppgiften redovisas [MUNTLIGT/
SKRIFTLIGT] den [DATUM]. Vid redovisning
utgår du från följande frågor;

INOM DENNA UPPGIFT KOMMER VI
ATT ARBETA INDIVIDUELLT MED
GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER I
PHOTOSHOP FÖR ATT KOLORERA
(FÄRGLÄGGA) ETT SVARTVITT
FOTOGRAFI
Du börjar med att välja en svartvit bild som
du vill kolorera. Det kan vara ett gammal släktfotografi, ett foto du har tagit själv, eller en bild
som du har hittat på internet. Du får välja vilken
bild du vill så länge originalet är svartvitt.
Fundera på hur stor utmaning du vill ha när du
väljer din bild; ju mer detaljer det finns i bilden
desto mer jobb kommer koloreringen att innebära. När du har valt bild så öppnar du den i
Photoshop och börjar kolorera, förslagsvis med
verktygen markeringar, färgpytsen, nyans/
mättnad, och/eller penseln. Om du vill kan
du använda dig av ritplatta i arbetet. För mer
detaljerade instruktioner angående hur du ska
arbeta med kolorering, se steg-för-steg-guiden
"DIGITAL KOLORERING".

– Vilken bild har du valt att kolorera? Varför
valde du just denna bild?
– Vilken/vilka tekniker för kolorering har du
använt? Hur har du gått till väga?
– Vilka problem uppstod i arbetet och hur löste
du dessa?
– Påverkades fotografiets uttryck av
koloreringen? I så fall, på vilket sätt?
– Vad är du nöjd med i resultatet? Hade du
kunnat göra något annorlunda?

Lycka till!
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FÖRBEREDELSE
1. Öppna din bild och inspektera färgläget
Öppna din valda svartvita bild i Photoshop och
klicka på Bild > Läge för att inspektera vilket
färgläge bilden befinner sig i. Många svartvita
bilder befinner sig i läget Gråskala. Om detta
gäller din bild, ändra läget till RGB.

METOD 1: KOLORERA MED FÄRGPYTSEN
1. Skapa en markering
Skapa ett nytt lager inom gruppen och markera
det område av bilden som du vill färglägga
genom att använda valfritt markeringsverktyg.
Förfina vid behov din markering genom att gå in
i snabbmaskläget (Q) och måla över det du inte
vill ha markerat med penselverktyget (B), och
sudda bort det du vill ha markerat med
suddgummit (E).

!
2. Skapa en ny grupp
Skapa en ny grupp och ställ in dess blandningsläge på ”Färg”. Nya lager som skapas inom
denna mapp kommer automatiskt att dela
blandningsläget. Detta är smidigt då en slipper
byta blandningsläge för varje nytt lager. Vid
kolorering är det bra att använda sig av så
många lager som möjligt, helst ett för varje ny
färg, för att enkelt kunna korrigera specifika
områden i efterhand.

2. Välj och applicera färg
Välj den förgrundsfärg du vill fylla din markering
med. Att avgöra vilken färg som kommer bli bra
kan vara svårt, men en tumregel är att välja en
aningen blekare färg än vad som verkar rimligt.
När du är nöjd med din färg, välj Färgpytsen (G)
ur verktygspaletten och klicka inom din
markering för att fylla den med din valda färg.
!12

3. Justera din färg vid behov
Ifall du vill justera din färg kan du göra detta
med nyans/mättnad-verktyget. Detta får du fram
via Bild > Justeringar, eller genom att klicka
Cmd+U. Bocka i alternativet ”Färga” och justera
därefter nyans, mättnad, och ljushet tills du blir
nöjd. Klicka sedan på OK för att spara dina
justeringar.

2. Färga ditt valda område
Med det nya lagret aktivt, öppna nyans/
mättnad- verktyget via Bild > Justeringar, eller
genom att klicka Cmd+U. Bocka i alternativet
”Färga” och justera därefter nyans, mättnad och
ljushet tills du blir nöjd med din färg. Klicka
sedan på OK.

!

METOD 3: KOLORERA MED
PENSELVERKTYGET
1. Välj en pensel
Att använda penselverktyget (B) för att kolorera
kan vara mer tidskrävande, men är också mer
precist och ger en möjligheten att skapa
effektfulla skiftningar i färgen. Välj en mjuk, rund
pensel i passande storlek för det område du vill
kolorera.

METOD 2: KOLORERA MED
NYANS/MÄTTNAD
1. Skapa och kopiera en markering
Det går även att kolorera enbart med hjälp av
nyans/mättnad-verktyget. I denna metod kan vi
dock inte använda oss av ett transparent lager,
då verktyget kräver bildinformation för att
fungera. Jobba istället på din låsta bakgrund
och skapa en markering på samma sätt som i
föregående metod. När du är nöjd med din
markering, högerklicka inom den och välj ”Lager
via Kopiera”. Lägg detta nya lager inom
gruppen.
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4. Spara justerad färg
Om du vill fortsätta måla med den nya,
justerade färgen, släck först alla lager förutom
det med det aktuella färgområdet. Använd
sedan pipettverktyget (I) för att spara den
justerade färgen som din förgrundsfärg

2. Välj och applicera färg
Använd färgväljaren för att hitta en förgrundsfärg som passar det område du vill kolorera.
Skapa sedan ett nytt lager inom gruppen, och
använd måla penselverktyget för att måla. Vid
behov, använd suddgummit för att ta bort
oönskad färg. Använd dig av subtila färgskiftningar för att skapa djup, och skapa gärna
ett nytt lager för varje ny färg för att förenkla
korrigeringar i efterhand.

!

!
3. Justera färg vid behov
Ifall du hinner måla ett tag innan du inser att din
valda färg inte passar på området, använd
nyans/mättnad-verktyget (Cmd+U) för att
justera färgen. Bocka i alternativet ”Färga” och
justera därefter nyans, mättnad och ljushet tills
du blir nöjd med din nya färg.

AVSLUTNING
När du är nöjd med färgerna i din kolorering,
spara arbetsfilen som .PSD och platta sedan till
din bild genom att högerklicka på valfritt lager
och välja ”Gör till ett lager”. Du kan därefter
lägga till eventuella sista justeringar som berör
din bild som helhet. Förslag på justeringar som
du kan använda är Kurvor, Intensitet/Kontrast,
Fotofilter, Färgbalans, och Lyster.
När du känner dig nöjd med din kolorering;
Namnge, spara som .JPEG och lämna in.
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med gitarr och Kvinnan med blå krage. Det finns
även exempel på fotomontage inspirerade av
kubism, dessa kan hittas genom söktermen
Cubism Photography.
Bedömningen i denna uppgift sker
förslagsvis dels utifrån elevernas fotograferande
och dels utifrån det digitala arbetet med fotomontaget. Arbetsfilen kan användas för att
bekräfta att eleven själv har skapat montaget,
men även för att se hur hen har gått till väga för
att skapa bilden. Komposition är en central
aspekt av uppgiften som kan betonas särskilt,
eftersom att arbetsprocessen handlar om att
skapa ett visuellt effektfullt montage utifrån ett
varierat källmaterial.

Denna digitala bilduppgift ger eleverna möjlighet
att arbeta med digitala foto- och montagetekniker med inspiration från den abstrakta
konststilen kubism. Uppgiften handlar om att
eleven fotograferar ett motiv, förslagsvis ett
porträtt men även stilleben kan fungera, ur ett
flertal olika vinklar, utsnitt, och perspektiv.
Därefter används delar från de olika fotografierna för att tillsammans skapa ett kubistiskt
influerat fotomontage. Ett alternativt tillvägagångssätt för uppgiften skulle kunna handla om
att eleverna istället får teckna eller måla ett motiv
från flera vinklar som sedan scannas in och
bearbetas digitalt. Även att jobba med bilder
hämtade från internet är möjligt, men det kan
vara svårt att hitta bilder på samma motiv som
är fotograferat från flera olika vinklar. Uppgiften
kräver inte ritplatta och instruktionen baserar sig
på programvaran Photoshop. Arbetet kan
läggas på en grundläggande svårighetsnivå då
tekniken kan genomföras med endast enklare
Photoshop-funktioner som markeringsverktyg,
lager, förflyttningsverktyget, samt omformningsfunktioner.
Kubism ses oftast som 1900-talets första
abstrakta konststil och hade sin storhetstid
mellan 1907-1914. Pablo Picasso är kanske
den mest namnkände målaren inom rörelsen,
men även Georges Braques, Marc Chagall, och
Piet Mondrian knyts samman med stilriktningen.
Kubismen kan delas in i flera olika perioder som
i sin tur kännetecknas av till viss grad olika
uttryck. Det som är gemensamt för de flesta av
dessa är framställningen av människor, landskap, och föremål som sönderdelade till flersidiga och geometriska former. Det är denna typ
av kubistiska kännetecken som inspirerat denna
uppgift. Målningar som kan exemplifiera detta
uttryck är till exempel Picassos Kvinna

Digitalt collage, Kevin Rova 2017
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Resultatet av denna uppgift ska vara ett färdigt
digitalt fotomontage som är uppbyggt av minst
fem olika fotografier som du har tagit själv. Du
lämnar in det färdiga arbetet för bedömning
både som arbetsfil med lager (.PSD) och i
bildformat (.JPEG/.JPG). Uppgiften redovisas
[MUNTLIGT/SKRIFTLIGT] den [DATUM]. Vid
redovisning utgår du från följande frågor;

INOM DENNA UPPGIFT KOMMER VI ATT
ARBETA MED DEN KONSTNÄRLIGA
RIKTNINGEN KUBISM GENOM FOTOGRAFI
OCH DIGITALT FOTOMONTAGE.
Du börjar med att välja ett motiv och sedan
fotografera det från flera olika vinklar och utsnitt.
Porträtt är ett särskilt återkommande motiv inom
kubismen, men även andra typer av motiv
fungerar i denna teknik. Fotografera gärna
motivet mot svart eller vit bakgrund, då detta
kommer att underlätta arbetet i Photoshop.
Ta många bilder! Gå runt eller rotera motivet för
att fotografera från ett flertal olika vinklar; och
använd både vanligt, grod-, och fågelperspektiv
för bästa resultat. Variera också mellan bilder
som visar hela motivet och detaljbilder.
När du har fotograferat färdigt för du över
dina bilder till datorn och jobbar med dessa i
Photoshop genom bland annat markeringsoch omformningsfunktioner. För detaljerade
instruktioner över hur du kommer att gå till
väga i arbetsprocessen, se steg-för-stegguiden "DIGITAL KUBISM".

– Vilket motiv har du valt att arbeta med? Varför
valde du just detta motiv?
– Hur har du gått till väga i arbetet? Vilka
problem uppstod och hur löste du dessa?
– Hur påverkades motivets uttryck av den
kubistiska transformeringen?
– Vad är du nöjd med i resultatet? Hade du
kunnat göra något annorlunda?

Lycka till!

!16

Bi ld u p p g i f t 2

Ste g-f ör-st e g-gui de

D i g it a l ku bi s m

-

!

3. Skapa urklipp av fotografiet (1)
Fundera om du vill att montaget ska bestå av
kvadratiska, rektangulära, cirkulära, eller olikformade delar. För geometriska delar fungerar
markeringsramar bäst. För olikformade delar är
Lassoverktygen att föredra. Gör din markering
och klicka sedan på Cmd+C för att kopiera den
och Cmd+V för att klistra in den i ett nytt lager.
Du kan också högerklicka inom markeringen
och välja "Lager via Kopiera".

1. Skapa ett nytt dokument i Photoshop
Öppna Photoshop och skapa en ny arbetsfil
genom "Arkiv>Nytt" eller att klicka Cmd+N. Välj
en lämplig storlek för din bild, t.ex. A4/A3/
20x20 cm. Välj 300 DPI som upplösning för
bästa bildkvalitet, eller 150 DPI på svagare
datorer. Namnge filen och klicka på OK när du
är nöjd.

!
2. Infoga ett fotografi
Infoga den första av bilderna genom att dra över
bildfilen till arbetsytan eller genom "Arkiv>
Montera". Välj önskad storlek genom att dra i
ett av bildens hörn. Håll i Shift om du vill behålla
bildens ursprungliga proportioner. När du är
färdig, montera genom att klicka på Enter.
!
4. Skapa urklipp av fotografiet (2)
Skapa 1-3 urklipp från fotot. Döp gärna nya
urklippslager utifrån deras innehåll; detta underlättar senare i arbetsprocessen. När du är färdig
med originalfotografiet, ta bort det genom att
högerklicka och sedan välja "Radera lager".
Genom att radera originalbilden blir det enklare
att hålla koll på dina lager, och du undviker att få
en allt för tung arbetsfil.
!17

5. Skapa fler urklipp
Öppna nästa fotografi och skapa urklipp även
av detta enligt steg 2-4. Upprepa dessa steg
med nya fotografier tills du har ett lagom antal
delar. Hur många delar denna typ av
fotomontage kan ha varierar, men en
fingervisning kan vara mellan 10-40 st. Försök
att inte få flera delar som är identiska! Variera
även gärna storleken på dina urklipp.

6. Komponera urklippen (1)
När du har ett lämpligt antal urklipp/delar så är
det dags att börja komponera ditt fotomontage.
Börja med att dölja alla urklipp genom att klicka
på ögonsymbolen till vänster om lagren. När
ögat syns så är lagret synligt, när det inte gör så
är det dolt. Synliggör ett lager i taget och
placera delen med hjälp av Flytta-verktyget (V).
Om du vill ändra storlek på delen klickar du på
"Redigera> Omforma fritt" eller Cmd+T. Dra
därefter i ett hörn för att justera storleken och
klicka Enter när du är nöjd.

7. Komponera urklippen (2)
De delar som ligger överst i lagermenyn kommer
att hamna ovanpå de delar som ligger under. Du
kan själv välja vilka delar som ska ligga ovan och
under genom att dra lagret uppåt eller nedåt
med muspekaren. Om du får slut på delar så
kan du när som helst i arbetsprocessen skapa
fler genom att repetera steg 2-4 i instruktionen.

8. Lägg till en bakgrund
Om du inte vill att fotomontagets delar täcker
hela bildytan så kan du skapa en bakgrund. För
att göra en bakgrund skapar du först ett nytt
lager genom Lager>Nytt>Lager eller genom att
klicka på lagerikonen längst ner till höger.
Placera lagret längst ner i lagerordningen. Välj
sedan önskad färg genom färgväljaren och
använd Färgpytsen (G) för att fylla det tomma
lagret. Du kan också använda ett fotografi som
bakgrund genom att montera det på ditt nya
bakgrundslager.
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9. Lägg samman lager
När du känner dig nöjd med ditt fotomontage
spara först som .PSD och lägg sedan samman
alla lager genom att markera samtliga,
högerklicka, och välja ”Lägg samman lager”. Låt
dock den låsta originalbakgrunden ligga kvar
separat.

11. Beskärning
Om du vill kan du också beskära din bild genom
beskärningsverktyget (C).
När du känner dig nöjd med din bild;
Namnge, spara som .JPEG och lämna in.

!
10. Övergripande justeringar
Nu kan du vid behov göra övergripande
justeringar på ditt fotomontage. Exempel på vad
detta skulle kunna vara är; Justera kurvor, lägga
till fotofilter, generera brus, ändra i färgbalansen
och dylikt. Eftersom att dina lager är
sammanlagda så kommer justeringarna påverka
samtliga delar och eventuell bakgrund.
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efter Berlins Kreuzberg och Berlinmuren eller
San Fransiscos Haight-Ashbury. Många framstående bildkonstnärer specialiserar sig på
offentliga målningar i stora format, och det
finns gott om inspirationsmaterial att finna på
området. Kanske finns det till och med exempel
på offentliga målningar i elevernas eller skolans
närmiljö som kan användas för att introducera
fenomenet? En central aspekt av offentliga
gestaltningar är att kunna visualisera och
presentera sin idé till uppdragsgivaren; och
detta är något som eleverna får testa på inom
denna uppgift.
Bedömningen av uppgiften kan förslagsvis
ske i tre olika delar. Först och främst kan
elevens målning och utförandet av denna
genom traditionella medium bedömas, och
därefter den tekniska kvaliteten på fotomontaget. Sett till det sistnämnda kan arbetsfilen användas som en grund för bedömning.
Centralt i uppgiften är även hur väl eleverna
kan presentera och argumentera för sitt
gestaltningsförslag mot en tänkt uppdragsgivare i form av exempelvis kommun eller
fastighetsägare.

Denna analog-digitala bilduppgift ger eleverna
möjlighet att arbeta med traditionella och digitala
tekniker i kombination samtidigt som de får
bekanta sig med några av de utmaningar som
yrkesverksamma konstnärer kan ställas inför
vid offentliga gestaltningsuppdrag. Uppgiften
handlar om att eleven själv väljer ut en yta i sin
närmiljö som hen fotograferar av och sedan
med traditionella medium utformar en målning
som därefter scannas in och monteras på
fotografiet. Uppgiften skulle också kunna
genomföras helt digitalt genom att eleven målar
med ritplatta direkt på fotografiet. I uppgiftsbeskrivningens nuvarande form fastställs inget
bestämt tema; men detta kan anpassas utifrån
elevgruppens och lärarens önskemål. Det
digitala arbetet innefattar en blandning mellan
grundläggande och något mer avancerade
Photoshopfunktioner, bland annat perspektivverktyg, oskärpefilter, och selektiva markeringar.
Offentliga målningar är en betydande del av
stadens visuella kultur som kan kopplas till allt
från historiska kyrkomålningar till samtida
sanktionerad gatukonst. I moderna stadsdelar
har de offentliga målningarna på senare tid blivit
allt mer vanliga, och inspirerande exempel kan
bland annat hittas genom att bildsöka

!20

Bi ld u p p g i f t 3

Up pgif tsbe sk ri vn ing

S t re e t a rt

Resultatet av denna uppgift ska vara ett färdigt
montage av motivet på ett fotografi av den valda
ytan, som skickas in för bedömning både som
arbetsfil med lager (.PSD) och i bildformat
(.JPEG/.JPG). Uppgiften redovisas [MUNTLIGT/
SKRIFTLIGT] den [DATUM] genom att du
presenterar din street art som den skulle kunna
presenteras till t.ex. kommun eller fastighetsägare som ett förslag på utsmyckning för
byggnaden eller området. Utgå från följande
frågor;

INOM DENNA UPPGIFT KOMMER VI ATT
ARBETA MED OFFENTLIGA MÅLNINGAR
GENOM TRADITIONELLA MÅLERITEKNIKER I
KOMBINATION MED MONTAGE I
PHOTOSHOP
Denna uppgift handlar är att utforma ett förslag
till en offentlig målning på valfri vägg eller annan
offentlig yta som du själv fotograferar av. Motivet
bör målas med täckande färger (t.ex. akryl,
tusch, eller oljepasteller) på papper för att
efterlikna de medium som oftast används i
skapandet av offentliga målningar. Din målning
får gärna ha ett budskap eller beröra några
centrala teman, men kan också motiveras
utifrån rent estetiska syften. Var uppmärksam på
den valda ytans format och dess närliggande
miljö, och håll detta i åtanke när du skapar din
målning. Storleken på ditt motiv bör inte överskrida [A4/A3], eftersom att den senare kommer
att scannas in och därefter digitalt monteras
på ett fotografi av den valda ytan. För mer
dealjerade instruktioner angående hur du ska
arbeta med monteringen, se steg-för-stegguiden ”STREET ART".

– Varför vill du skapa denna målning på din
valda yta?
– Vad föreställer målningen och varför skulle den
passa bra på den valda ytan?
– Har målningen något särskilt tema eller
budskap? I så fall, varför är dessa
viktiga för dig att uttrycka?
Besvara också dessa frågor om din
arbetsprocess;
– Hur kom du fram till motivet och hur gick du till
väga i målandet?
– Vilka problem uppkom i arbetet och hur löste
du dessa?
– Vad är du nöjd med i slutresultatet? Finns det
något du hade kunnat göra annorlunda?

Lycka till!
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1. Öppna ditt motiv i Photoshop
Öppna din scannade eller fotade motiv i
Photoshop. Skapa sedan ett nytt transparent
lager genom att klicka på symbolen för ”Skapa
ett nytt lager” i Lagerpalettens nedre högra
hörn. Skapa därefter en kopia av ditt låsta
bakgrundslager genom att högerklicka på det
och välja ”Duplicera lager”. Se till att
bakgrundskopian ligger ovanför det
transparenta lagret, och klicka på
ögonsymbolen bredvid ditt ursprungliga
bakgrundslager för att dölja det.

!
2. Justera ditt motiv
Vid behov, justera din motiv tills den ser ut som
du vill ha den. Exempel på justeringar du kan
testa är Intensitet/Kontrast, Färgbalans, Lyster,
Kurvor, och Nyans/Mättnad. Du finner alla
dessa, och fler justeringar, i Justeringspaletten.

3. Ta bort oönskade delar av bilden
Markera de delar av bilden som du inte vill ha
kvar, som t.ex. papprets vithet. Använd Trollstav,
Snabbval, eller ett Lassoverktyg för att skapa
din markering. Ifall du vill förfina din markering
kan du gå in i snabbmaskläget genom att klicka
på Q, och därefter måla över det du inte vill ha
markerat eller sudda fram det du vill ha
markerat. När du är nöjd med din markering,
klicka Cmd+X för att klippa bort den markerade
bildytan.

4. Exportera ditt justerade motiv
När du känner dig nöjd med dina justeringar och
urklipp, spara bilden i .PSD-format för att
behålla de transparenta ytorna. Se till att det
nedersta bakgrundslagret är dolt när du sparar
din bild.
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5. Lägg samman foto och motiv
Öppna bilden av din valda yta i Photoshop
och duplicera bakgrundslagret. Dra sedan över
ditt justerade motiv till arbetsytan och släpp den
på bilden av din vägg för att öppna motivet som
ett nytt lager.

6. Placera ditt motiv
Dra i ramen runt motivet för att ändra dess
position och storlek. Ifall du vill behålla motivets
ursprungliga proportioner vid förstoring eller
förminskning, håll ner Shift-tangenten. När du
känner dig nöjd med motivets position och
storlek, klicka på Enter för att montera den på
fotografiet av din valda vägg.

7. Justera motivets perspektiv
Ifall din yta är fotograferad från en vinkel så kan
du behöva justera motivets perspektiv för att få
den att passa in. Detta gör du via Redigera >
Omforma > Perspektiv alternativt Förvrängning.
Dra i ramens kanter tills du är nöjd med bildens
perspektiv. Ifall du vill placera ditt motiv på en
cylinderformad eller böljande yta kan du istället
välja Tänj-verktyget.

8. Anpassa bakgrundsfotografiet
Ifall du vill få motivet att smälta in bättre
alternativt stå ut mer i fotografiet kan du justera
bakgrundskopians kontrast, intensitet, lyster,
och färgbalans tills du uppnår ditt önskade
resultat. Du kan nå justeringarna via Bild >
Justeringar.
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9. Lägg samman lager
När du känner dig nöjd med hur ditt motiv
passar in i bilden, spara som arbetsfil (.PSD)
och lägg sedan samman bakgrundskopian och
motivet genom att markera dem, högerklicka,
och välja ”Lägg samman lager”. Låt dock den
låsta originalbakgrunden ligga kvar separat.

10. Övergripande justeringar
Nu kan du vid behov göra övergripande
justeringar på ditt bildmontage. Exempel på vad
detta skulle kunna vara är; Justera kurvor, lägga
till fotofilter, generera brus, ändra i färgbalansen
och dylikt. Eftersom att dina lager är sammanlagda så kommer justeringarna påverka både
motivet och fotografiet.

11. Få motivet i fokus (1)
Ifall det händer mycket i ditt fotografi så kan det
kännas som att målningen inte hamnar i fokus.
För att motverka detta bör du tänka på var i
bilden din målning har hamnat, hur stor del av
bilden den utgör, och hur väl den lyckas med att
fånga ens blick när en kollar på fotomontaget.
Testa olika beskärningar för att se vilken som
funkar bäst.

!
11. Få motivet i fokus (2)
Om du vill så kan du även använda dig av ett
selektivt oskärpefilter för att diffusera delar av
bilden som du inte vill ska vara framträdande.
Du hittar alla oskärpefilter via Filter > Oskärpa. I
de flesta fall fungerar Irisoskärpan bäst för detta
syfte, men ifall din yta är väldigt avlång kan även
Lutning/förskjutning-oskärpa vara effektivt.
När du känner dig nöjd med din bild;
Namnge, spara som .JPEG och lämna in.
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Om du gillade läromedlet och vill ta del av
studien i sin helhet, sök efter ”Digitala
medier och verktyg i bildundervisningen.
En kvalitativ studie av digitala inslag inom
gymnasieskolans bildundervisning” på
DiVA Portal: www.diva-portal.org
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