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Digitala medier i bildämnet 
   – möten och spänningar
 

Anders Marner & Hans Örtegren

    Abstrakt
Artikeln studerar implementeringen av digitala medier i högstadiets bildämne. 
Ämnet ses i artikeln som format till ett skolämnesparadigm som möter ett annat 
paradigm, IKT och digitala medier, med andra värden och förväntningar. I mötet 
uppkommer spänningar som diskuteras. Empiriska studier från nio skolor, obser-
vationer och intervjuer av elever och bildlärare samt skolledare och IKT-samordna-
re, som redovisats i andra artiklar, ligger till grund för denna artikel som diskuterar 
fyra olika sätt att implementera digitala medier i bildämnet: motstånd, addering, 
inbäddning och digitala mediers dominans. I diskussionen berörs, med fotografin 
som exempel, de spänningar som kan uppstå i förhållandet till äldre bildteknologi, 
när ny teknologi utvecklas. Artikeln ingår i ett forskningsprojekt benämnt Skoläm-
nesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen – bild, musik och svenska som 
studerar hur förändringar i medievärldens digitala bild-, musik- och språkproduk-
tion och distribution står i förhållande till skolämnena bild, musik och Svenska.

Inledning
Denna artikel fokuserar förhållandet mellan digitala medier och skolämnet bild i 
grundskolans högstadium. Vi gör här konklusioner från andra artiklar, som redo-
visar de empiriska studierna. Forskningen ingår i ett forskningsprojekt benämnt 
Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen – bild, musik och 
svenska. I projektet refererar skolämnesparadigm till det sätt som skolämnet upp-
fattas, som ett metaperspektiv på undervisningspraktiken. Paradigmet inbegriper 
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dels förståelsen av ämnet, uttryckt i lärares professionella syn på ämnet, dels såsom 
ämnet redovisas i kursplaner. 
 Ett skolämnesparadigm kan separeras i det heliga i ämnet, det som inte kan tas 
bort, och det profana, det som kan lätt kan avvaras eller som senare kan bli heligt 
i ämnet, dvs. det marginella. Olika skolämnen och deras ämnesparadigm kan ha 
olika förhållanden till digitala medier. Skolämnet bild ses i artikeln som format till 
ett eller flera paradigm som möter ett annat paradigm, IKT och digitala medier. 
Att betrakta IKT och digitala medier i ett paradigmperspektiv innebär att de om-
fattar värden och förväntningar. IKT och digitala medier är aldrig endast neutrala 
informationsförmedlare. I mötet kan spänningar uppkomma. I artikeln diskuterar 
vi fyra olika sätt att implementera digitala medier i bildämnet: motstånd, addering, 
inbäddning och digitala mediers dominans. 

En ny digital medievärld
Vi tänker oss att en målning är ett traditionellt sätt att konstruera en bild. Mål-
ningen fungerar ofta som konst och presenteras på förväntade platser, t.ex. mu-
seer och konstgallerier. Reproduceras verket förlorar det i hög utsträckning sitt 
konstnärliga värde (Marner 2005) som är bundet till den unika framställningen. 
Även om bildkonst är vanlig på Internet så binder verkets unika karaktär det till 
att visas på endast en plats, vilket innebär att digital presentation inte gör verket 
rättvisa. Verket gör sig inte fullt ut på Internet (och inte heller i tryck). Underhåll-
ningsbilder, ofta av populärkulturell karaktär, eller dokumentära vardagsbilder, 
har istället flyttat fram sina positioner på Internet. De digitala bilderna visas ofta 
på en bildskärm, via Internet, hårddisk och i olika program. Bilderna är inte lika 
besvärade av att reproduceras (om vi bortser från copyright). Datorns bildskärm 
kan ses som en fortsättning av tavlan, av biografens, TV-apparatens och radarns 
skärm (Manovich 2001). Sättet som bilden konstrueras på har förändrats från att 
vara handgjord, kirografisk, till att vara framställd av maskiner, mekanografisk 
(Sonesson 1992), närmare bestämt digital. Bildernas funktioner har mångfaldigats 
och blandats. Konst och underhållningsbilder blandas i t.ex. fantasy. Informativa 
bilder och instruktionsbilder blandas med underhållning i infotainment eller edu-
tainment. Nya genrer utvecklas ständigt i variationer av främmandegörande, att 
göra det bekanta främmande, genom att skapa intresse genom att problematisera 
det som förväntas och tas för givet inom målgruppen. Bekantgörande, att göra det 
främmande bekant, genom att förknippa obekanta fenomen med för målgrup-
pen kända kontexter, bidrar också till utvecklingen av nya genrer (Marner 1995). 
Cirkulationskanalerna blir förnyade, t.ex. med Facebook, Youtube och Deviant 
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Art. Kommentarmöjligheterna bidrar till att skapa olika kulturer, communities, 
på internet. Onlinespelen likaså. Det innebär att vad vi kallar IKT involveras i 
komplexa och varierande kommunikativa och kulturella relationer, ofta präglade 
av delaktighet. Man delar med sig (share). Vi kan i praktiken inte endast kalla det 
teknik eller IKT, utan parallellt med tekniken finns de kulturer där tekniken är ett 
underlag eller en plattform, eller där teknik och kultur skapar en ny helhet. De nya 
medierna kan alltså förändra sätten att leva (Meyrowitz 1985/1986). 
 Sätten att digitalt konstruera och cirkulera digitala bilder, bl. a. i sociala medier, 
samt dess förnyade funktioner, skapar en ny situation i medierna och därmed också 
i skolämnet bild.

Förändringar i skolämnet bild 
Det gamla teckningsämnet i Lgr 62 präglades av formuleringar som anknyter till 
det s.k. fria skapandet, t.ex. att undervisningen skulle uppmuntra eleverna att ”ge 
uttryck för sin fantasi” (Kungl. Skolöverstyrelsen 1962:307) och ett huvudmoment 
i alla stadier var Fri skapande verksamhet. 
 Det moderna svenska bildämnets ämneskonception som den formuleras i styr-
dokument, i yrkestidningarna och i yrkesspråket bildlärare emellan, har varit ak-
tuell sedan ca 1969.  I Lgr 69 lyfts bildkommunikation fram i kursplanen. I Lgr 80 
ses bild som ett språk och ”Ett viktigt kommunikationsmedel vid sidan om att tala, 
läsa och skriva” (Skolöverstyrelsen 1980:69). Det utvecklas från psykologianknutet 
till sociologianknutet, från ett konstämne till ett bredare bildämne. I en inflytel-
serik bok med den tidstypiska titeln Bilden, skolan och samhället formuleras en ny 
syn på ämnet:

Teckningslärarna började intressera sig för alla de bilder som dagligen finns 
med i elevernas och allas liv. Bilder som inte är konst och som inte diskuteras 
på dagstidningarnas kultursidor men som möter oss från husväggar, skylt-
fönster, tidningar, biografer och TV, från seriehäften och affischer. Från 
dessa bilder får eleverna ständigt ny information. De påtvingas värderingar, 
de stimuleras och exploateras. Samtidigt är det i denna värld eleverna finner 
det som engagerar och roar dem. Dessa bilder fungerar - till skillnad från 
konsten som blivit en angelägenhet får ett fåtal (Nordström & Romilson 
1970:48).

Ett för-digitalt paradigmskifte tycks alltså ha ägt rum i ämnet bild. Det synliggörs 
i Lgr 80, där ämnet byter namn från teckning till bild. De nya kursplanerna har 
mer och mer fokuserat ett brett bildbegrepp och inte endast ett konstbegrepp. Ett 
försök har därmed genomförts att överge den dikotomi som sedan ca 1750 har fun-
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nits mellan de sköna konsterna, som har den intresselösa njutningen som mål, och 
de nyttiga, mekaniska och tillämpade konsterna (Kristeller 1951/1952).
 Därför skulle en hypotes vara att ämnets paradigm/ämneskonception är väl för-
beredd för de digitala medierna, eftersom de lätt kan infogas i ett bredare bildbe-
grepp. När det gäller ämnet bilds förhållande till digitala medier är Nationella ut-
värderingen, NU -03 i bild, en källa. Den visar emellertid att den mer traditionella 
målnings- och teckningsundervisningen fortfarande har ett starkt grepp om sättet 
att tänka om ämnet och om undervisningspraktiken i bildsalarna. Enligt NU -03 
är det bildframställning för hand som dominerar bildämnet. NU -03 i bild visar att 
utrymmet för att arbeta med digitala medier är begränsat. Knappt 80 procent av 
eleverna använder ”aldrig” eller ”sällan” digital utrustning och dator i bildarbetet 
(Marner, Örtegren & Segerholm 2005:76). Datoranvändning var alltså 2003 ett 
ännu inte integrerat inslag i bildundervisningen. 
 Ämnet sågs i äldre kursplaner som, vid sidan av det fria skapandet, som ett 
estetiskt-praktiskt ämne, dvs. som ett ämne som betonar hantverk och har ett fö-
reträdesvis konstnärligt perspektiv. Trots att begreppet estetiskt-praktiskt ämne 
inte använts i läroplaner och kursplaner sedan Lgr 69, används dock, enligt NU 
-03, begreppet fortfarande, av ca 45 procent av bildlärarna (Marner, Örtegren & 
Segerholm 2005), vilket kan ses som en eftersläpningseffekt. Ca 40 procent av bild-
lärarna ser dock ämnet som ett kommunikativt ämne, vilket är mer i linje med 
aktuella kursplaneformuleringar.
 Att knappt hälften av lärarna väljer att karakterisera ämnet som ett estetiskt-
praktiskt ämne, i linje med en ämnesindelning som inte längre är aktuell i styrdo-
kumenten, visar vad tidigare forskning kommit fram till, att en äldre ämneskon-
ception inte entydigt ersätts av en mer samtida. Flera ämneskonceptioner verkar 
parallellt. Samtidigt som nya läroplaner modifierar ämnet breddas det istället, 
vilket leder till stoffträngsel och urvalsproblem samt spänningar mellan ämnesfö-
reträdare med olika konceptioner (Petterson och Åsén 1989, Åsén 1992, 1999 och 
2006). 
 Bildämnet är i hög grad knutet till de verktyg och material som brukas inom 
ämnet såsom penna, pensel, papper och färg. Med verktygen följer en kraftfull 
tradition och historik, kopplat till ett traditionellt konstbegrepp och till platser 
där konst visas, t.ex. museer och gallerier. Sammantaget en estetisk-praktisk äm-
neskonception, med en retorik knuten till ämnet som handlar om ett fritt ska-
pande. Därutöver finns inom bildämnet en kommunikativ del som sedan slutet 
av 1960-talet inkluderats, men kanske aldrig fått lika stor plats som den rent hant-
verksmässiga träningen. Här skulle man kunna tala om två paradigm/ämneskon-
ceptioner som strider om tolkningsföreträdet. 
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Trots att ämnet i styrdokumenten redan tidigt vidgat sitt textbegrepp från konst 
till en bredare syn på bild och därmed, som föregångare, redan tidigt anslutit till 
ett visual culturebegrepp avant la lettre, så tycks det finnas problem med imple-
menteringen av de digitala medierna i ämnets praktik. De digitala bildmedierna, 
där program utför en hel del av arbetet, utmanar skolämnen som Bild, som fortfa-
rande ofta använder traditionell teckning och målning som redskap och metod i 
bildarbetet, vilket istället lägger fokus på hantverket.

Forskningsöversikt
Skolämnesparadigmen har betydelse när det gäller användning av IKT (Good-
son & Mangan (1995) Sutherland Armstrong, Barnes, Brawn, Breeze, Gall et al. 
(2004). De digitala mediernas intåg i skolan kan uppfattas som spänningsfylld 
(Hennessy, Ruthven, & Brindley 2005).
 En orsak till detta kan vara att de digitala medierna främst har utvecklats ut-
anför skolan, kopplade till populärkultur, och i ungdomsgrupperna. Med ett visst 
sätt att konstruera en bild kan en viss funktion och distribution av bilden följa 
(Sonesson 1992). Wertsch (1998) betonar att verktyg och medier från början var 
avsedda för en viss användning, t.ex. kyrklig eller militär, men att användningsom-
rådet senare kan vidgas. Verktyget eller medieringen kan dock föra med sig något 
av dess primära användning och ursprung. Det kan betyda att elever i en bottom-
up rörelse för in de digitala medierna, och med dem populärkulturen, in i ämnena 
(Sutherland et al. 2004:415), vilket skulle kunna hota kärnan i ett ämne.
 En annan orsak kan vara att nationella kraftsamlingar kring IKT i skolan av 
lärarna kan uppfattas som en top-down styrning (Sutherland et al. 2004:415). Den 
svenska Nationalencyklopedin (NE) definierar IT (och ICT), främst som det under-
lag som förmedlar kommunikation och olika innehåll digitalt. I Sverige används 
metaforen ”informationsmotorvägar” om IT.  IT definieras alltså tekniskt och in-
strumentellt. Lärare kan därför tänkas vara oroliga för att ersättas av olika digitala 
tekniker och datorprogram.  
 Andra metaforer som används i forskningen gäller graden av integration av di-
gitala medier i skolämnen. IKT har mötts av ”motstånd” i skolan (Finlayson & 
Perry 1995, Erixon 2010), och setts som en ”trojansk häst” (Sutherland et al. 2004, 
Olson 2000) och som en ”kolonisering” (Goodson & Mangan 1995) som kräver 
tid som inte finns i ett ämne och bidrar till stoffträngseln. IKT kan dock förbättra 
verkningsgraden och effektiviteten (Mc Cormick & Scrimshaw 2001:45) eller ”ad-
deras” till övriga inslag i ett ämne som en ”extention” (Mc Cormick & Scrimshaw 
2001:45). Relationen mellan ny teknologi och ämnet kan också ta formen av en 
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förhandling som kan öka eller minska repertoaren av digitala medier, där den in-
vaderade skolkulturen måste omdefiniera sina gränser (Demetriadis et al, 2003). 
Digitala medier kan vidare ”inbäddas” på ett djupare sätt i ämnets olika delar 
och moment, som också kan innebära att ämnet förändras till sin grundläggande 
karaktär (Sutherland et al. 2004). Dessa förhandlingar mellan ungdomskulturer/
nationella insatser/skolkulturen/ skolämnesparadigmet kan vara viktiga att ge akt 
på när man studerar digitala medier och hur de förhåller sig till skolämnet. Vad 
vill skolämnet släppa in och vad kan lämnas utanför? Varför och hur släpps nya 
medier in? 
 I ämnet bild (Art) har forskare rapporterat om ett avståndstagande till digitala 
medier från lärare i bild. Man har å ena sidan ansett konst och teknologi som in-
kompatibla områden. Digitala medier ses ibland som endast en underhållande lek, 
något som främst underlättar reproduktion och därmed minskar kreativiteten hos 
elever. De har kopplats till affärsvärlden som en motsats till konstvärlden. Även 
resursbrist har nämnts som en bidragande faktor till svag användning av digitala 
medier (Phelps & Maddison 2008). Å andra sidan kan vissa ämnen, bild, språk, 
musik, dock ses som mediespecifika och definieras av det medium som de använ-
der som hemmedium (Marner 2006). Här kan, enligt Mc Cormick & Scrimshaw 
(2001:47), ny teknologi transformera ämnets karaktär i grunden. Phelps & Maddi-
son (2008) rapporterar också att lärare i Visual Arts i Australien, precis som andra 
lärare, förhåller sig till, tar till sig och integrerar IKT, på olika sätt. 
 Wood (2004) har studerat ämnet Art & Design i brittiska skolor. I artikeln re-
fereras flera informanter som i huvudsak använder IKT i ämnet i en modernistiskt 
orienterad kontext. De talar t.ex. om bildbehandlingsprogram som kan deformera 
t.ex. fotografier eller framställa kubistiska bilder som sedan bildar underlag för en 
elevs akrylmålning. Man kan solarisera eller få fram måleriska effekter med hjälp 
av olika program, hävdas det. Genom att lägga olika typer av objekt på en scanner 
kan man få fram oväntade effekter i bilderna. Syftet tycks ofta vara att använda 
IKT för att skapa intuitiva och självexpressiva verk. Traditionell teckning och dess 
strävan efter virtuositet ställs hos Wood mot datorns möjligheter till spontanitet, 
experimentlusta och intuition. 
 Vi har ordnat vissa delar av ovan nämnda forskningsresultat i en modell där 
implementeringen av digitala medier framträder på fyra olika sätt, som motstånd, 
addering, inbäddning och digitala mediers dominans. 
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Teoretiska utgångspunkter
Som en utgångspunkt och bakgrund till dessa fyra kategorier har ett medieekolo-
giskt perspektiv använts. Detta inkluderar en föreställning om att vi är situerade 
inom olika medieringar som används i kommunikativa syften. Medierna är inte 
neutrala, transparenta och värderingsfria ”informationsmotorvägar” eftersom de är 
en ofrånkomlig del av det innehåll som medieras (Meyrowitz 1985/1986, Manovich 
2001).  Detta får konsekvenser för undervisning och lärande med digitala medier. 
I ett medieekologiskt perspektiv är utgångspunkten att förändringar i medieland-
skapet påverkar såväl de traditionella mediernas användande som de nya medier-
nas fotfäste i nya sammanhang (McLuhan 2003). Medieekologiskt bildar skolan 
en sammanhållen mediemiljö där förändringar i medieanvändning kan förändra 
social ordning (Meyrowitz 1985/1986). Skolan använder av tradition ett snävt text-
begrepp och när digitala medier förs in i skolsammanhang är det först och främst 
knutet till textbehandling. Inom bildämnet finns en 1900-talstradition av konst 
som unika verk, vilket kan medföra en försiktighet i hanteringen av digitala bild-
medier. De digitala bildmedierna utmanar skolämnet bild, som ofta använt tradi-
tionell teckning och målning som redskap och metod i bildarbetet.
 Följande artikel ingår i ett forskningsprojekt kallat Skolämnesparadigm och un-
dervisningspraktik i skärmkulturen – bild, musik och svenska. Begreppet paradigm, 
hämtat från strukturalisten och semiologen Ferdinand de Saussure (1916, 1970), 
som använde det om språket, och senare vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn 
(Kuhn 1970), som använde det om vetenskap, kan enklast och i vidare bemärkelse 
förklaras med förebild och modell, om man inte vill gå in på en mer förfinad dis-
kussion av begreppet (Kjørup 1999), vilket vi inte har utrymme för i denna artikel. 
Sawyer & Van de Ven (2006: 11) använder begreppet om modersmålsämnet på 
följande sätt: ”a system of values, prescriptions, theories, competing coalitions.” I 
forskningsprojektet talar vi om paradigm som ämnesföreträdarnas sätt att tänka 
om sitt ämne, deras självförståelse och ämnets metaperspektiv. I någon mening 
kan självförståelsen uppfattas som underförstådd och given, men ämnesparadig-
met uttrycks också i kursplaner och i ämnesföreträdarnas yrkesspråk och under-
visningspraktik. Skolämnesparadigmet sträcker, i normaltillståndet, ut sig över tid. 
Det har ett minne och skapar delaktighet, vilket kan innebära att en viss efter-
släpningseffekt gör sig gällande. Det rör sig alltså inte enbart om kontextberoende 
och situering. Dessutom är ett ämnesparadigm inte alltid identiskt med ämnets 
undervisningspraktik.
 Ett skolämnesparadigm kan separeras i det heliga i ämnet, det som inte kan 
tas bort, det som i respektive ämne uppfattas av företrädare för ämnesparadigmet 
som ämnets kärna och som inte är förhandlingsbart, och det profana, det som kan 
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föras in i ämnet efter behov, som kanske upplevs som påtvingat ämnet utifrån, el-
ler det som först anses kunna avvaras om stoffträngseln blir för stor eller det som 
senare eventuellt kan bli heligt i ämnet, dvs. det marginella. Relationen mellan det 
heliga och det profana kan variera och växla över tid. Skolämnen och deras olika 
ämnesparadigm kan ha olika förhållanden till digitala medier. John (2005) tar upp 
Bernsteins (1990, 1996), från sociologen Durkheim, lånade begrepp det heliga och 
det profana, i relation till skolämnen och benägenheten att applicera ny teknologi 
inom ämnet. När ny teknologi lanseras, menar John, tenderar olika företrädare för 
skilda ämnen att reagera olika på grund av hur paradigmen ser ut och vad de har 
att vinna eller förlora på införandet av ny teknologi. Skolämnet bild ses därför i ar-
tikeln som format till ett eller flera paradigm som möter och utmanas av ett annat 
paradigm, IKT och digitala medier, med de specifika förväntningar på framtiden 
som ligger inom detta paradigm. Ämnet kan vara poröst i kanten, och det kan fin-
nas genomsläpplighet, men i mötet kan spänningar också uppkomma. I artikeln 
diskuteras fyra olika sätt att hantera mötet med digitala medier i bildämnet: mot-
stånd, addering, inbäddning och digitala mediers dominans. 
 Begreppet paradigm kan användas om ämnet bild och dess förhållande till digi-
tala medier. Utifrån ett stabilt tillstånd, där vissa innehåll, metoder och syften pre-
mieras i ämnet, adderas (Mc Cormick & Scrimshaw 2001:45) ett antal nya inslag, 
bl.a. digitala medier, vilket kan innebära stoffträngsel och konflikter, vad Kuhn 
kallar anomalier (jfr Pettersson och Åsén (1989), Åsén (1992, 1999 och 2006). Inslag 
i ämnet som av olika anledningar inte anses passa in kommer att negligeras eller 
placeras i periferin (Kjørup 1999), bli det profana. Ämnet utsätts för ett tryck, vil-
ket kan leda till mer eller mindre kraftiga förändringar, i vissa fall paradigmatiska 
förändringar, som kan innebära att ett mer stabilt tillstånd åter inträder. Beroende 
på vilket ämnesparadigm en bildlärare omfattar kommer sättet att använda digi-
tala medier att variera i undervisningen.
 Det teoretiska perspektiv som används är även edu-semiotiskt. De begrepp 
som används är dels bemästrande (mastery), som innebär att aktören använder 
medieringen på medieringens villkor och dels appropriering (appropriation), vilket 
innebär att aktören använder sin kompetens inom medieringen på egna villkor 
(Wertsch 1998).

Forskningsmetod
Artikeln är en uppföljare och en teoretisk utveckling av Anders Marners Digital 
media embedded in Swedish art education – a case study, Hans Örtegrens The scope 
of digital image media in art education (2012), Anders Marners och Hans Örtegrens 
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Digitala medier i ett bildperspektiv - spänningar och genomsläpplighet (kommande), 
samt artikeln i denna bok, Hans Örtegrens När digitala bildmedier adderas till 
bildämnet (2013). I Erixon et al. (2012) School Subject Paradigms and Teaching Prac-
tice in the Screen Culture: art, music and the mother tongue (Swedish) under pressure, 
redogör vi för projektets pilotstudier. I ovanstående artiklar och bokkapitel, varav 
vissa fortfarande befinner sig i publiceringsstadiet, presenteras det mer omfattande 
empiriska materialet i vår undersökning. I denna artikel däremot sammanfattas 
de tidigare nämnda artiklarna och utvecklas teoretiskt. Här diskuteras digital im-
plementering som fyra sätt att integrera digitala medier i bildämnet: motstånd, 
addering, inbäddning och digitala mediers dominans. Vi studerar i artikeln hur 
skolämnesparadigmen möter de nya digitala medierna, samt de spänningar som 
uppkommer. Observationer i bildsalar, datasalar, bibliotek, mediatek och elev-
utrymmen har genomförts. Intervjuer i nio svenska skolor spridda i hela landet 
har genomförts med ca 150 elever, i fokusgrupper bestående av 3-6 elever i års-
kurs 8 och 9 i sammanlagt 20 klasser samt enskilda intervjuer med ca tio enskilda 
bildlärare och dessutom med IKT-samordnare och skolledare. Intervjuerna har i 
hög utsträckning kretsat kring hur skol- och ämnesföreträdare samt elever tänker 
kring skolämnesparadigmen och de digitala medierna. Elevintervjuerna tog ca 30 
minuter och intervjuerna med bildlärarna, IKT-samordnarna och skolledarna tog 
omkring en timme. Intervjuerna med elever och bildlärare ägde rum i bildsalen 
eller anknytande utrymmen och intervjuerna med IKT-samordnarna och skol-
ledarna ägde rum i deras respektive professionella miljöer. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. Begreppen paradigm, det heliga och det profana, används i 
artikeln för att förstå de olika sätten att implementera digitala medier i bildunder-
visningen.
 Informanterna fick beskriva sina uppfattningar om och förekomsten av arbete 
med digitala bildmedier inom bildundervisning och i andra sammanhang, såväl 
inom som utanför skolverksamheten. Efter sammanställningen av den insamlade 
empirin extraherades de huvudkategorier ut, som vi använder i artikeln.

Fyra sätt att se på digitala medier i ämnet bild
Integration
En integration förutsätter en integrerande part, i vårt fall skolämnet, och i vidare 
bemärkelse skolkulturen. Utöver det finns det som integreras, i vårt fall digitala 
medier (samt de innehåll och genrer som är förbundna med digitala medier och 
IKT). Två parter föreligger alltså i mötet, som också ibland kan vara en konflikt. 
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IKT är en verkande kraft där värden, makt och kunskap impliceras (Meyrowitz 
1986/87), dvs. ett paradigm, precis som den integrerande parten, skolämnet, som 
innefattar en kultur och en tradition (”det heliga”, John 2005) som tillåter eller 
förhindrar införandet av nya element. Vår hypotes är att förhållandet mellan bild-
undervisning och digitala medier kan ske på fyra olika sätt, som motstånd, som 
addering, som inbäddning och som dominerat av digitala medier.

Motstånd
En ytterlighet är att dessa medier är irrelevanta för ämnet och att enbart de tra-
ditionella verktygen för teckning och målning etc. framhålls. Från skolans eller 
ämnesföreträdarens sida kan då finnas ett ”motstånd” (Finlayson & Perry 1995, 
Erixon 2010) till digitalisering av ämnet. 
 De ekonomiska och materiella resurserna, ramfaktorerna (Lindblad et al. (1999), 
utgör viktiga förutsättningar för undervisning. I vår empiri har vi funnit att i tre av 
de nio skolorna, Vidjeskolan, Hasselskolan, Sälgskolan, upplever informanterna ett 
motstånd till digitalisering. Denna erfarenhet baseras på brister i utrustning av så-
väl hård- som mjukvara. Särskilt en av lärarna uppgav stora undervisningsgrupper 
och svårt arbetsklimat i bildsalen som orsak till svårigheterna att implementera di-
gitala medier. En lärare anser sig vara kunnig när det gäller digitala bildmedier och 
omfattar en kommunikativ ämneskonception.  Men hon anser sig inte kunna föra 
in dessa färdigheter i undervisningen. Detta antyder att lärarens ämneskonception 
till trots så är andra faktorer avgörande för motståndet. En av lärarna kände av 
trycket att digitalisera undervisningen från kursplanen, men på grund av ekono-
miska orsaker fanns inte pengar ens att laga bildsalens skrivare. Dessa fall visar att 
ekonomiska eller andra ramfaktorer som orsaker till motståndet kan vara viktigare 
än didaktiska överväganden.
 Ett par av lärarna ansåg dock själva sig vara skeptiska till möjligheterna att digi-
talisera undervisningen. I dessa fall spelar deras ämneskonception/paradigm in. De 
såg ämnet som ett fritt skapande och kreativt ämne, och detta i kontrast till deras 
uppfattning om digitala medier. Digitala medier ses då som ett hot mot ämnets 
traditioner, dess frihet och kreativitet, vad de anser vara det heliga (John 2005). 
Lärarna kan ursäkta sig och skylla på andra aktörer eller på bristande resurser. De 
medieringar och den teknologi som främjas är de traditionella, dvs. de som redan 
är integrerade i ämnet, teckning och målning. Digitala medier marginaliseras och 
utgör det profana, eller anses helt ligga utanför ämnet.  
 Det framgår även att elever i viss utsträckning är skeptiskt inställda till att ar-
beta med digitala medier. Att framställa digitala bilder kan innebära att “fuska”. 
Argumentet kan vara att de vill att traditionella estetiskt-praktiska färdigheter skall 
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ha företräde vid bedömning, då digitala applikationer är för lätta att använda sig 
av. Men många elever rapporterar att de ofta använder sig av digitala medier under 
sin fritid, men kopplar i förstone inte ihop detta med bildundervisningen i skolan. 
De förväntar sig inte att få arbeta med digitala bilder därför att bildämnet enligt 
dem helt präglas av att teckna och måla. Den icke-digitale bildläraren går här miste 
om att intressera eleverna för bild. Detta motstånd till digitala medier i bildämnet 
kan då betyda att elever frånhänds sina möjligheter att påverka ämnesinnehållet i 
nya banor. En dikotomi konstrueras där bildämnet inte uppfattas som kopplat till 
digitala medier och vice versa. 
 Nya digitala inslag i ämnet som av olika anledningar inte passar in kommer 
att negligeras, deformeras eller placeras i periferin. När vi talar om detta som en 
form av implementering, så menar vi att det är det en motvillig eller en svag imple-
mentering. De nya ”främmande” elementen möts av motstånd, och ses alltså som 
anomalier (Kuhn) utifrån ett estetiskt-praktiskt ämnesparadigm, och bortses från 
i undervisningen i hög utsträckning. Att de digitala medierna ses som irrelevanta 
för ämnesparadigmet och att enbart de traditionella verktygen för teckning och 
målning framhålls, är dock, sett utifrån kursplanens formuleringar kring moderna 
mediers roll i undervisningen, inte relevant. Den nya kursplanen för grundskolan, 
Lgr11, innehåller för övrigt förstärkta formuleringar kring digital bild, under rub-
riken Centralt innehåll.

Addering av digital bild
Ytterligare en inställning är att digitala medier kan infogas i ämnet som ytterligare 
ett verktyg inom en i övrigt hantverksbaserad undervisning. De digitala medierna 
integreras då i skolan på ett mer försiktigt sätt, snarare ”adderas” (Mc Cormick & 
Scrimshaw 2001:45) som en verksamhet bredvid den vardagliga verksamheten, t.ex. 
när bildundervisning under en viss tid bedrivs i en datasal, såsom kommer fram i 
denna studie, eller när en viss uppgifts genomförande kan medge digitalt arbete. 
 Vid fyra av de nio skolorna (Alskolan, Lindskolan, Hagstornsskolan och Lärk-
skolan) ser vi exempel på vad som företrädesvis kan betecknas som en begränsad 
genomsläpplighet i relation till digitala medier. Digitala medier förekommer som 
undantag, endast i vissa situationer, snarare än att vara stadigt närvarande. De kan 
användas t.ex. när elever söker information via nätet eller när läraren presenterar 
ett ämnesområde, men det sker inte på regelbunden basis.  På en skola används 
digitala medier flitigt vid filmarbete, men sällan i andra sammanhang.
 I dessa skolor som vi karaktäriserar med begreppet ”addering” kan dock digitala 
medier komma att användas i tillvalsämnen med bildanknytning, då tillvalen är 
mer flexibla i relation till vad som bedöms vara ”heligt” eller ”profant” jämfört med 
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det obligatoriska bildämnet. Ett exempel på detta från Alskolan är ett tillval med 
inslag som erbjuder elever att lära sig bemästra digitala bildbehandlingsprogram, 
något som inte sker i den vanliga undervisningen.
 Om den digitala bildverksamheten placeras utanför det obligatoriska ämnet 
bild, t.ex. i elevens val eller media (Erixon et al. 2012), behöver ingen egentlig 
konflikt uppstå. Man löser då problematiken med att ämnet bild främst omfat-
tar den estetisk-praktiska hantverksbaserade bildundervisningen, medan ett annat 
mer flexibelt och lokalt ämne tar på sig den digitala bildundervisningen. Extra 
lärare kan tas in som experter under begränsad tid och i projektanställningar etc. 
Den verkan som de digitala bildmedierna utövar i skolan kan emellertid begränsas 
i ett sådant arrangemang. Att andra ej obligatoriska ämnen tar ansvar för digital 
bildundervisning är visserligen en flexibel, men dock osäker lösning, eftersom den 
typen av ämnen ofta saknar den hållbarhet och uthållighet som nationell kursplan 
och timplan, samt utbildade lärare kan ge. Medietillvalet vid Alskolan har numera 
försvunnit.
 Digitala medier kan, som ytterligare ett moment att ta upp, väcka irritation hos 
t.ex. lärare som är hårt belastade. Om ett nytt inslag adderas till ämnet, kan det 
vidare leda det till stoffträngsel (jfr Pettersson och Åsén (1989), Åsén (1992, 1999, 
2006) och konflikter kan uppstå. De olika uppfattade ”främmande” elementen 
kan, utifrån ett visst paradigm, ses som anomalier (enligt Kuhn), och ses som pe-
rifera i förhållande till det heliga, som en ”trojansk häst” (Sutherland et al. 2004, 
Olson 2000) och som en ”kolonisering” (Goodson & Mangan 1995), eller som ”det 
profana” (John 2005).
 En variant kan vara att digitala inslag förekommer i bild inom en domineran-
de modernistisk ämnesdiskurs där digitala inslag är hjälpmedel i den manuella 
skapandeprocessen, såsom Woods (2004) informanter ofta beskriver det. Att ar-
gumentera på detta sätt innebär att datorn tillskrivs de kvaliteter som man tidi-
gare tillskrivit modernistiskt inspirerat måleri. Man har alltså flyttat över ett äldre 
modernistiskt tänkande om konst in i den nya kontexten, vilket medför att den 
digitala bildens potentiella kommunikativa karaktär inte beaktas fullt ut. Digital 
bild används då som en del av traditionellt skapande eller som en delprocess i 
modernistiskt influerat måleri snarare än att vara en del i en fullbordad kommu-
nikativ process, som inkluderar också presentation och analys. Visuell kultur och 
ungdomskultur beaktas inte, utan problematiken gäller fortfarande att motverka 
virtuositeten i att teckna föreställande för att främja modernistisk abstraktion och 
deformering. ”Addering” är därför inte tillräcklig om vi tänker oss att bildämnet 
ska kunna integrera de digitala medierna på så sätt att dess fulla kapacitet utnyttjas. 
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Vardagsanvändning av digitala medier
När nya element förs in i skolämnet kommer också ämnet som helhet att påverkas 
av de ”främmande” elementen, och kan kallas inbäddning. Så småningom blir de 
främmande elementen inte så främmande längre, utan successivt helt inbäddade 
i ämnet, på ämnets villkor. I så fall medger flera av följande aspekter att det inte-
grerade integreras; ekonomi, kursplan, lärarens utbildning, ämnesparadigm och 
ämneskonception och andra ramfaktorer, samt innehåll och arbetssätt i undervis-
ningspraktiken.
 Två av de nio skolorna som vi studerat bäddar in de digitala medierna i sin 
bildundervisning (Tallskolan och Askskolan). När de digitala medierna bäddas 
in integreras de i ämnets olika didaktiska och kommunikativa faser: i bild- och 
konststudier, i förberedande faser som t.ex. när bildsökning på Internet äger rum 
inför bildskapandet. Vid skapandet av digitala sömlösa montage, eller när bilder 
från Internet används i manuell framställning av collage eller assemblage. I intern 
eller extern kommunikation, vid handledning mellan lärare och elev med SMS/
MMS eller över Internet. Vid framställning av digitala fotografier, rörliga bilder 
eller av original för tryck. Vid lärar- och elevpresentationer på en interaktiv white-
board, för bedömning av digitala portfolior samt för lagring av elevers bilder och 
andra verk. 
 De digitala medierna är här djupare inbäddade än om de endast adderades till 
en i övrigt manuellt baserad undervisning som ett nytt och exklusivt tillägg. Me-
dierna har blivit en del av vardagen och en naturlig del av det arbete som sker i 
bildsalen. Datorerna används hela tiden i kreativitet och kommunikation, i presen-
tation och analys, och har blivit en del av ämnets strävan efter fullbordade kom-
munikativa processer. En lärare hävdar: ”en dator ska vara som en krita, en penna, 
något som man använder varje dag, inte två timmar på ett läsår”. En datasal är 
däremot en onaturlig plats för att bedriva undervisning i bild. I datasalen fokuseras 
datorerna som sådana, inte vad de ska användas till, menar läraren.
 Vid Askskolan används ofta plåtvagnar utrustade med laptops (så kallade No-
mader), som måste bokas för att användas på en bildlektion. Dessutom finns i 
bildsalen fyra stationära datorer, och en färgskrivare samt interaktiv whiteboard. 
Jämfört med andra ämnen är bild det ämne på Tallskolan där digitala medier an-
vänds mest frekvent, enligt såväl läraren som de intervjuade eleverna. Datorerna i 
bildinstitutionen är åtta stycken, fyra är till för flickor och fyra för pojkar. I salen 
finns också en färgskrivare och en digital projektor samt en TV-monitor. Inte i 
någon av de skolor som vi studerat där inbäddning förekommer har eleverna ännu 
en egen dator, vilket antyder att digitaliseringen inte endast är en fråga om utrust-
ning, utan också en fråga om ämnesdidaktik och paradigm. Om bildsalarna är 
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främsta platsen för skapande i bild så finns andra platser för digitala visningar och 
presentationer: TV-monitorer i cafeterior, elevutrymmen och korridorer, skolans 
hemsidor, sociala medier som YouTube, Picasa, DeviantArt etc. 
 Ett sätt att vidga den plats där skapande i bild kan äga rum är att använda gra-
tisprogram för bildbehandling. Eftersom ett sådant program kan laddas ned vid 
vilken dator som helst kan hemarbete bli en möjlighet. Eleverna behöver inte längre 
bära hem färger eller penslar och de begränsas inte av användandet av dyra program 
i datasalen eller bildsalen. Detta innebär att bildundervisningens effektivitet ökar. 
Kreativiteten begränsas inte längre endast till bildlektionerna när eleverna arbetar 
hemma eller på andra platser och tillfällen i högre utsträckning. Elevernas arbets-
motivation har ökat och ämnet har blivit mer uppskattat eftersom det ses som en del 
av den större medievärld som eleverna är en del av på fritiden. Även svagpresterade 
elever får ökad motivation i ämnet. Lärarkollegor i andra ämnen får en annan syn 
på bildämnet när de märker att eleverna i bildämnet lärt sig arbeta med bild- och 
presentationsprogram. Ämnet placeras i centrum av den kommunikativa skolan. 
 En sammanfattning av de argument som fördes fram när det gäller digitala me-
dier av såväl lärare som elever i de inbäddade skolorna var följande: Effektiviteten, 
enkelheten och hastigheten i de olika processerna poängterades, samt ökad motiva-
tion. Också estetiska argument som gäller preferens för digital bild, dess finish och 
digitala färdigheter förekom. Några elever menade dock att manuella färdigheter 
riskerar att förloras med ett alltför ensidigt arbete med digital bild. Intressant var 
att notera att digitala medier sågs som tidsbesparande i inbäddade skolor, medan de 
omvänt sågs som tidsödande i de skolor där motstånd förekom.
 Vi märkte att i de båda skolor som inbäddar digitala medier används digitala 
medier hela tiden, trots att kombinationen av digitalt och manuellt arbete var van-
ligast vid dessa skolor. En intressant aspekt var att utvecklingen av digitaliseringen 
i ämnet hade tagit två olika vägar. Vid den ena skolan var det bildläraren som 
initierat processen i en skolkontext som inte intresserat sig för digitalisering, en 
bottom-upprocess. Vid den andra skolan följer bildläraren istället skolledningens 
policybeslut om ökad digitalisering av skolan i en top-downprocess. 
 För att tala med Kuhn: anomalierna inom paradigmet har till sist blivit för stora 
och därför blev man tvungen i de inbäddade skolorna att skapa ett nytt paradigm, 
genom att undvika alltför många tekniker och material i ämnet. Vi tolkar dessa 
förändringar som förändringar mellan det heliga och det profana. Det är inte längre 
ett estetiskt-praktiskt eller ett fritt skapande paradigm i den heliga positionen. Istäl-
let är det kommunikativiteten, som kan ses som inkluderande såväl kreativitet som 
visningar och presentationer i olika distributionskanaler. Tidigare aspekter av det 
profana har blivit det heliga.
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Digitala mediers dominans
Den andra ytterlighetspositionen skulle kunna innebära att enbart framhålla IKT 
som bildämnets viktigaste verktyg. I ett sådant fall har IKT, som ett ensidigt in-
strumentellt verktyg, tagit över och viktiga aspekter av bildämnet skulle lämnas 
därhän. 
 IT, ICT är förkortningar som enligt Nationalencyklopedin kan ses som samlings-
begrepp för datateknik och telekommunikation och som har utpekas som en av de 
viktigaste drivkrafterna för industriella och samhälleliga förändringar. NE skriver:

IT som lösning på det civila samhällets problem lanserades kraftfullt av 
den amerikanske senatorn och senare vicepresidenten Al Gore redan i slutet 
av 1980-talet. Förslaget om kraftigt utbyggda teleförbindelser för datakom-
munikation i USA – snabbt kända som elektroniska motorvägar – vidgades 
under president Clinton till den ännu mer ambitiösa NII (National Infor-
mation Infrastructure), en nationell infrastruktur för information. I Sverige 
fick IT-begreppet sitt genombrott i en större offentlighet med dåvarande 
statsminister Carl Bildts programtal inför Ingenjörsvetenskapsakademien i 
februari 1994 och upprättandet av en IT-kommission med brett regeringsen-
gagemang (Nationalencyklopedin IT).

Av ovanstående redogörelse att döma är IKT en teknik som möjliggör kommuni-
kation och som snarast ses som ett materiellt underlag för en senare eventuell medi-
ering, som i sammanhanget är godtycklig. Innehållet i det som medieras framställs 
som relativt ointressant i ett sådant sammanhang. Det talas här om ”elektroniska 
motorvägar” och i andra sammanhang talas innehållet om som ”content” (Mor-
ville & Rosenfeld 1998), som något helt annat som senare kan tilläggas utifrån be-
hov. Ett tekniskt sätt att se på digitala medier, som materiellt underlag, kan därför 
sägas vara alltför ensidigt instrumentellt och kan innebära ett likgiltigt förhållande 
till en gestaltande och kommunikativ bildproblematik, som också omfattar kritisk 
granskning. Det heliga är i detta fall digital teknologi, inte kommunikation. Kom-
munikation ses som det profana. Därför tycks detta sätt att föra in digitala medier 
i ämnet inte vara relevant. 
 Vi har inte i någon av de nio skolor vi studerat sett att bildundervisning bedrivs 
på detta sätt. Däremot i tillvalsämnen av typ Media har vi märkt att undervisning-
en präglas av ett fokus på att lära sig bemästra digitala program och att arbeta med 
reportagebilder och andra typer av dokumentation och instrumentell bildproduk-
tion.  Ett fokus på gestaltningsprocesserna har saknats. En företrädare hävdade att 
man mycket väl skulle kunna ta bort ämnet, med argumentet att eleverna redan 
började kunna de program man använde. En bildlärare skulle däremot ha hävdat 
att det är när eleverna kan programmen som allt kul och intressant börjar. Det 
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beror sannolikt på att i skolämnet bild sammanfaller mediet med dess innehåll i 
skapandet och upplevelsen av ett verk. 

Diskussion
Implementeringen av digitala medier i bildämnet är långsam (Marner, Örtegren 
och Segerholm 2005). Digitaliseringen har dock påbörjats och kommer sannolika 
att fortsätta, bland annat därför att den utvecklas i kedjor, där det ena digitala 
verktyget på sikt också kräver det andra för att fungera på bästa sätt.  Ämnet utsätts 
för ett tryck som kan leda till kraftfulla förändringar, i vissa fall paradigmatiska 
förändringar, som sedan kan leda till ett mer stabilt tillstånd. I vår studie kan vi 
visserligen observera motstånd, men vi kan också notera att förändringar äger rum 
under tiden vi bedriver observationer. Vi hör talas om nya digitala förändringar 
varje gång vi är i kontakt med informanterna.
 Det för-digitala paradigmskiftet som ägde rum i bildämnet under den senare 
delen av 60-talet, när det breda bildbegreppet ersatte det snäva konstbegreppet, 
antydde hypotesen att ämnet var väl förberett för de digitala medierna. Med vår 
forskning kan vi se att detta sannolikt inte är fallet. Motstånd och addering är i 
vårt material vanligare än inbäddning, vilket bekräftar vad Petterson & Åsén och 
Åsén redan iakttagit, att nya kursplaner i bild breddar snarare än att skapa en ny 
inriktning för ämnet. Den antyder också att kursplaner ses som ideala snarare 
än som redskap för verkliga förändringar av undervisningspraktiken. Fortfarande 
tycks de estetisk-praktiska och fritt skapandeparadigmen vara vanliga i skolan. I 
motståndskategorin kopplas dessa paradigm till bildutbildningen. Digitala medier 
stöts ut från undervisningen. I adderingskategorin förekommer en blandning av 
olika sätt att se på undervisningen. Där ses digitala medier ofta som anomalier och 
stoffträngsel kan uppstå. I de inbäddade skolorna äger ett digitalt paradigmskifte 
rum, som kan leda till att ett mer stabilt tillstånd uppstår. I kategorin där digitala 
medier är dominanta har det heliga i ämnet helt förlorats, vilket också besvarar frå-
gan varför vissa bildlärare är rädda för digitaliseringen och varför denna kategori 
i vårt undersökningsmaterial inte förekommer i bildämnet, utan bara i tillvalsäm-
nen som t.ex. media.
  Idag hypas digitala medier konstant, man talar om ”ett digitalt liv” och ”en 
digital värld” som om digitalisering kontrollerar varje aspekt av mänsklig existens. 
Men om man talar om inbäddning av digitala medier så måste man föreställa sig 
att de bäddas in i någonting annat. Detta någonting annat är elever och lärare 
som befinner sig i bildsalar och bedriver undervisning tillsammans. De skapar och 
betraktar digitala bilder, men de är själva inte digitala, utan verkar i tid och rum, i 
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deras livsvärldar. Digitala medier, utan skapare och betraktare utanför de digitala 
medierna, kan inte finnas. Dessutom är hårdvaran i digitala medier materiell och 
därför icke-digital. Inbäddningen av digitala medier innebär att de inbäddas i det 
icke-digitala. Detta innebär att digitaliseringen inte kan bli total. 
 När vi diskuterar digitala mediers relation till livsvärlden bör vi också överväga 
möjligheten till appropriering (Wertsch 1998), att vi kan använda medierna på egna 
villkor, snarare än att endast bemästra medierna, på mediets villkor. Om vi, som 
Friesen (2011), ser på relationen på följande sätt: “Just as we are spoken by language, 
rather than being its speakers, media express themselves through us rather than 
serving as neutral tools ready to do our own expressing bidding” (Friesen 2011: 
176), kan ingen livsvärld existera och det skulle inte finnas någon plats utanför de 
digitala medierna. Inte heller skulle konst och litteratur finnas.
 Samhällets utveckling innebär att kulturer differentieras. När nya teknologier ut-
vecklas, kommer det samtida att ställas vid sidan av det beprövade och en spänning 
kan, åtminstone inledningsvis, uppstå. Fotografiet bemöttes t.ex. skeptiskt av många 
konstnärer och intellektuella (poeten Charles Baudelaire, konstnären Eugène De-
lacroix m.fl.) som i fotografi såg en själlös kopia av verkligheten och i sin exakthet 
bara en frammaning av motivet självt (Scharf 1986:145f.). Kameran som maskin och 
fotografin som kemisk/optisk process alienerade alltså konstnärerna från den kreativa 
processen. Sedan dess har fotografin under 1900-talet haft stora konstnärliga fram-
gångar. Dessa visar att fotograferna verkligen lyckats med att använda sitt redskap, 
kameran, som en förlängning av ögat och i konstnärligt syfte. Kreativiteten kan alltså 
verka trots att apparaten är ”automatisk”, och till synes främmande för fotografens 
kreativitet. Man kan säga att den tidigare skräckinjagande spetsteknologin har in-
bäddats i konstvärlden. Förfluten tids spetsteknologi när det gäller information i bild, 
som träsnitt, kopparstick, etsning och litografi, är sedan länge en del av konstvärlden. 
 Mot bakgrund av hur synen på fotografi förändrats kan man lättare förstå spän-
ningarna mellan olika ämnesparadigm inom bildämnet. Motstånd, addering och 
inbäddning kan ses som kulturprocesser som kontinuerligt pågår i skolan och i sam-
hället. Nya sätt att se på digitala medier i ämnet och i skolan måste först etableras 
för att dessa inte ska över- eller undertolkas i enlighet med äldre ämnesparadigm. 
Läraren måste först bemästra och sedan göra de digitala processerna till sina egna, 
appropriera. Samtidigt måste gränssnitten förbättras för att underlätta förhållandet 
till dator och program och nya enkla program för nybörjare och skolelever utveck-
las. Digitaliseringen har påbörjats och kommer sannolika att fortsätta, bland annat 
därför att den utvecklas i kedjor, där det ena digitala verktyget på sikt också kräver 
det andra för att fungera på bästa sätt. Det betyder att ramfaktorer spelar stor roll i 
uppbyggnaden av skolans och ämnets digitala infrastruktur. 
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Bildbehandlingsprogrammet Photoshop är typverktyget (Manovich 2001) för sät-
tet att se på kreativitet i de digitala medierna. Förhållandet mellan kulturen och 
verkets skapare har förändrats på så sätt att flera av de möjliga val man kan göra 
som skapare av digitala verk finns direkt tillgängliga i en meny. Genom att man 
kan klippa i, kopiera från, citera och recycla andra verk, hämtade från vad Mano-
vich (2001) kallar databasen, blir ett verk inte helt nytt, utan använder kulturen 
som material. Bourriaud (2002) kallar detta post-production. Vad som känneteck-
nar användandet av digitala bildmedier i bildproduktion har ofta med förmåga till 
främmandegörande kombinatorik att göra. De befrämjar tilltron till rätten att låna 
förebilder, och att testa och ompröva vad som erbjuds genom digitala databaser. 
De bygger på en idé om att det går att skapa såväl via tillägnelse av förebilder som 
genom att aktivt förändra förebilder. I att teckna för hand ligger en existentiell 
dimension i att till två dimensioner transformera sin egen synvinkel av ett objekt. 
Det innebär att lära sig att själv se sin egen synvinkel av världen, bortom det auto-
matiserade seendet. Att det förhåller sig så kan vara ett skäl till att lärare förhåller 
sig skeptiska till digitala mediers snabba processer. 
 Att arbeta med post-production i Photoshop är dock en fundamentalt annan 
process, där kombinationer av befintliga bilder ger nya betydelser som växer ur 
själva kombinationerna. Samtidigt är det så att en digital ritplatta medger samma 
existentiella dimension som i tecknandet. Digitalisering av bildområdet behöver 
inte minska kreativiteten, eftersom de kreativa besluten och de egna bedömningar-
na i bildskapandet fortfarande kvarstår oförändrade, men ofta ligger i andra delar 
av processen än tidigare. Idag är många konstnärer inte längre främmande inför 
att använda den digitala teknologin i konstnärliga sammanhang. Praktiskt taget 
alla människor har idag tillgång till en digital kamera. Det blir alltså successivt 
allt svårare att tala om alienation i förhållande till digitala medier och motståndet 
kommer sannolikt så småningom att ebba ut. 
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