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Abstract
Hur skapar man en blogg lämpad för bildundervisning? Vad bör man tänka på och
vilka  för-  respektive  nackdelar  finns  det  med  att  använda  sig  av  digitala
hjälpmedel i skolan?
Denna studie är gestaltande och går igenom hur man skapar en blogg och hur man
kan arbeta med den didaktiskt. Vidare går jag igenom hur läget ser ut för skolor
idag gällande användandet av digitala medier. Använder sig lärare av bloggar eller
andra hjälpmedel? Forskning visar att många skolor inte har ekonomiska resurser
eller vilja och kunskap att införa det digitala. Utöver tidigare forskning har jag
utfört ett antal intervjuer där informanterna har fått frågor gällande min pilotblogg
och deras egna erfarenheter och kunskaper om digitala verktyg. Min empiri har
kopplats till teorier om estetiska lärprocesser utifrån ett  sociokulturellt perspektiv.
Studien visar att många skolor inte har tillgång till de resurser som krävs för att
arbeta  digitalt  i  bildundervisningen  men  att  lärare  trots  det  är  positiva  till  de
fördelar  som digitala  medier  tillför,  så  länge det  inte  används gång på  gång i
undervisningen. Slutsatsen blir att läraren måste variera sitt lärosätt för att gynna
eleverna. Dels för att de med inlärningssvårigheter ska ha chans att kunna använda
bloggen på egen hand och dels för att inte göra undervisningen tråkig av att bara
använda bloggar eller andra digitala verktyg. 

Nyckelord: bild, undervisning, estetiska lärprocesser
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Inledning

Under min tid som elev på gymnasieskolan fann jag den digitala konsten allt mer
intressant för varje dag som gick. Till min lycka fann jag att skolan hade tillgång
till  bildbehandlingsprogrammet  Photoshop  och  ritplattor  och  det  var  där  det
började. Varje dag ritade jag i Photoshop och försökte bli bättre men jag stötte
snabbt på ett problem. Vart kan man hitta hjälp för att lära sig ännu mer om att rita
digitalt? Jag letade på ett antal olika hemsidor och fann till slut några workshops
att arbeta med. Ett annat problem var dock att allt var skrivet på engelska, vilket i
sin  tur  gjorde  att  det  tog  lång  tid  att  lära  sig  till  exempel  en  viss  teknik  i
Photoshop. Nu, efter  fem år av tränande känner jag att jag vill  förmedla mina
kunskaper om ämnet till mina framtida elever och alla andra som vill lära sig mer
om digital bildbehandling. Därför har jag valt att använda mitt examensarbete på
lärarutbildningen till att göra just detta. 

Problemformulering 

I kursplanen för bildämnet på både högstadiet och gymnasiet står det att digitala
medier ska användas  i undervisningen. Syftet för kursplanerna är snarlika. 

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder
skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur
där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.  […] Genom undervisningen i
ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
skapa  bilder  med  digitala  och  hantverksmässiga  tekniker  och  verktyg  samt  med  olika
material.1

Enligt Skolverket är den största skillnaden från tidigare kursplaner att man idag
har i uppgift att försöka integrera skapande och analys. Anledningen till  denna
förändring är att det idag anses viktigare att lära sig om bildförståelse mer än bara
skapandet. Bildhantering med hjälp av digitala medier är också en av de större
förändringarna sedan tidigare kursplan.2 Vidare står det i kursplanen att syftet för
bildämnet  är  att  ”för  en  framtida  yrkesverksamhet  inom  bildområdet  är  det
grundläggande med kunskaper om och i  olika tekniker,  redskap och material”
vilket  visar  på  att  Lindströms  teori  om estetiska  lärprocesser  om,  i,  med  och
genom får en viktig roll i bildundervisningen.3   Detta är en betydande förändring
från  förra  kursplanen  då  det  digitala  inte  hade  lika  stor  betydelse  och  delvis
skapade vissa problem med de digitala medierna som fick ett stort uppsving under
2000-talet  och  blev  allt  mer  en  del  av  vår  vardag.  Marner  och  Örtegren
problematiserar  detta  i  Skolverkets  nationella  utvärdering  av  grundskolans
kursplan4 och menar på att läroböckerna i skolan förlorar sin relevans då internet

1 Skolverket (Lgr 11)
2 Skolverket (2011)  Kommentarmaterial till kursplanen i bild. s. 6
3 Lindström (2008)
4 Skolverket (2003) Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003

1



och moderna medier förändrar skolan och lärarens monopol på kunskap.5 Istället
för att enbart få all sin kunskap från läraren kan man leta upp vad man vill på
internet  och  lära  sig  där.  En  annan  viktig  sak  med  att  kursplanen  belyser
användandet  av  digitala  medier  är  att  tv,  dator,  spel  och  liknande gjort  bilder
digitala. Sammanfattningsvis kan man med Marner och Örtegrens ord säga såhär:

Förändringarna  av  medievärlden,  där  bilden  spelar  en  central  roll,  är  av  mycket  stor
betydelse  för  bildämnets  utveckling  om man tänker  sig  att  ämnet  ska  ligga  i  fas  med
samhällsutvecklingen.  Mediernas  funktioner  i  samhället  är  också av stor  vikt  för  andra
ämnen och hela skolan.6

Syfte och frågeställningar

Syftet är att genom ett gestaltande arbete undersöka och analysera bloggen som ett
didaktiskt verktyg i en estetisk lärprocess.

Frågeställningar:

Hur kan skapandet av en blogg beskrivas som en estetisk lärprocess?

Vilka problem och möjligheter visar sig när en ska göra en blogg?

Vilken position har digitala verktyg i bildundervisningen?

5 Marner & Örtegren (2003)  Bildämnet i en kulturskola för alla. s. 136
6 Marner & Örtegren (2003)  Bildämnet i en kulturskola för alla. s. 139
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Bakgrund

Jag kommer i detta avsnitt  att  gå igenom hur användandet och spridningen av
digitala hjälpmedel har influerat den svenska skolundervisningen, då främst inom
bildundervisning.  Vidare  kommer  jag  dessutom  gå  igenom  tidigare  forskning
gällande digitala hjälpmedel i bildundervisningen.  

Tidigare forskning

Användandet  av  digitala  verktyg  som  hjälpmedel  började  redan  under  andra
världskriget på 50-talet med televisionen och radio men kom igång på allvar först
under 80-talet då spridningen av tekniken började då allt fler hushåll fick tillgång
till det. Utvecklingen sker än idag allt eftersom nya digitala verktyg tillverkas.7

Hansson skriver  i  sitt  kapitel  i  boken  Skolämnen  i  digital  förändring om hur
staten,  från  80-talet  fram  till  idag,  försökt  styra  hur  användandet  av  digitala
medier ska användas i svenska grundskolan.8  När en ändring sker från gamla till
nya verktyg påverkas många av detta. Inte bara lärare utan även ingenjörer och
tekniker  kan finna problem i  att  lära  sig använda den nya tekniken.9 Hansson
refererar  här  till  McLaughlin  som  beskriver  detta  problem  med  begreppen;
förändringsproblematik,  förändringströghet och  implementationssvårigheter.10

Det  som  är  gemensamt  med  dessa  begrepp  är  att  de  försöker  förklara
omständigheterna som råder när olika verksamheter förändras. Man kan säga att
de uppmärksammar klyftan mellan policy och praktik. Hur man än har planerat
denna förändring är det inte säkert att det leder till det önskade resultatet. Hansson
citerar Carlsson och Weibull där de förklarar att människans mediebruk är en vana
som byggts upp under en längre tid vilket leder till en långsam förändring:

Mediesystem expanderar genom ett ökat antal kanaler, men enskilda medier utvecklas både
genom form och  innehåll,  bl.a.  mot  bakgrund av teknikutvecklingen.  Innebörden är  att

publiken, inom sin begränsade tidsram får ökade valmöjligheter.11

Medievanorna  influerar  inte  bara  skolan  och  andra  arbeten.  Det  påverkar  vår
fritid.  Allt  eftersom  den  digitala  spridningen  fortsätter  påverkar  den  hela
samhället.  Då  den  ökade  tillgången  på  bredband  och  sociala  medier
introducerades 2005 började allt fler att umgås och kommunicera med varandra
via dessa medier.12 Exempel på dessa medier är programmet MSN Messenger och
communitysidan  Lunarstorm  eller  Youtube  och  liknande.  Ett  annat  sätt  att
kommunicera är genom visuella uttryck om bilder och tecken där det finns en

7 Hansson (2014) Staten, skolan och digitala medier. s.35
8 Hansson (2014)
9 Cuban, Larry (2001) Oversold and underused: Computers in the classroom.
10 McLaughlin (2005) 
11 Hansson (2014) Staten, skolan och digitala medier. s.36
12 Hansson (2014) Staten, skolan och digitala medier. s.39
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kulturell överenskommelse om dess betydelse, till exempel en vägskylt.  Björck
förklarar detta i sin avhandling  Klicka där med så kallad mediekunnighet vilket
innefattar exempelvis ljud eller musik som förstärker en känsla eller gester man
använder  i  olika  situationer.13 Man  kan  dessutom  se  att  det  ökande  dagliga
användandet av digitala medier influerar allt mer skolans undervisning. Med hjälp
av surfplattor  och datorer har eleverna en hel uppsjö av information endast ett
knapptryck  bort,  hur  påverkas  skolundervisningen  av  detta?  För  att  få  en
översiktlig  bild  av medieanvändningen i  grundskolan  genomförde Erixson och
Hansson i boken Medier i svenska skolan en enkätundersökning år 2008.14 De fick
enkätsvar från cirka 2000 högstadieelever från nio olika skolor spritt över hela
landet. Eleverna fick bland annat svara på frågor gällande hur stort användandet
av digitala medier är i olika skolämnen. Studien visar att de ämnen som främst
använder sig av digitala medier är samhällsorienterade ämnen och svenska. Musik
och bildämnet ligger ganska lågt ner på listan då de flesta svarade att de inte alls
använder digitala medier i undervisningen. Det är endast i SO ämnena som de
oftast använder det.15  

Bild 1: Hansson(2014) enkätfråga C 7. Högstadieelevers uppfattning av användning av digitala
medier i olika skolämnen, 2008.16  

Men efter Lgr11 har det  digitala  fått  större betydelse i  bildämnet.  Marner och
Örtegren  skriver  att  det  i  Lgr  11  finns  en  allt  större  betoning  på  de  digitala
mediernas roll, mer än i den tidigare kursplanen.17 Ett exempel på detta är att det i
Lgr 11 står följande:

13 Björck (2014) Klicka där. s.44
14 Erixson & Hansson (2008) medier i svenska skolan, enkätundersökning
15 Erixson & Hansson (2008) medier i svenska skolan, enkätundersökning
16 Hansson (2014) Staten, skolan och digitala medier. s.40
17 Marner & Örtegren (2014) Digitala medier i ett bildperspektiv. s.151
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Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och
redovisa  bilder  med  olika  verktyg,  i  olika  material  och  för  olika  syften.  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.18

Citatet  ovan  är  ett  utdrag  ur  gymnasieskolans  kursplan  men  skiljer  sig  inte
avsevärt mycket från grundskolans kursplan. De har båda som syfte att lära eleven
om digitala medier. 

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder
skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur
där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.  […] Genom undervisningen i
ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
skapa  bilder  med  digitala  och  hantverksmässiga  tekniker  och  verktyg  samt  med  olika
material.19 

Marner och Örtegren har genomfört ett stort antal intervjuer med lärare och elever
från olika skolor och årskullar runt hela landet. Deras studie har varit att bland
annat undersöka hur eleverna arbetar med bild och lärares och elevers relation till
bildarbete i både skola och fritid.20 Resultatet visar att många skolor har problem
med att använda sig av digitala medier i bildundervisningen. En av orsakerna är
ekonomin, de har helt enkelt inte råd att få in datorer till alla elever eller digitala
projektorer för att visa upp arbeten digitalt. I vissa fall har de inte ens tillgång till
internet.  Eftersom  skolorna  stöter  på  problem  likt  dessa  sker  undervisningen
analogt  istället  för  digitalt.  Men det  behöver  nödvändigtvis  inte  vara  det  enda
problemet till att digitala hjälpmedel inte används. Ett fåtal skolor är kritiska till
det digitala då de anser att det inte är relevant för ämnet och har därför enbart
traditionella redskap, såsom penslar och pennor, till hands.21 

Skolan och bildämnet har under en tid gått igenom stora förändringar och gör det
fortfarande  än  idag.22 Wikberg  har  i  sin  avhandling  tagit  upp  om bildämnets
historia  och  utveckling.  Hon  förklarar  att  ämnet  från  början  ansågs  vara
yrkeskvalificerande och fostrande men att det stegvis fram till idag blivit ett ämne
som handlar ”mer om individens behov av att uttrycka sig själv i bild”.23   

I  den nationella  utvärderingen i  bild  från 2003 kan man konstatera  att  varken
elever  eller  deras  föräldrar  ser  någon  större  nytta  med  bildämnet.  Bildanalys,
bildsamtal och bildkommunikation får knappt något utrymme i undervisningen,

18 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
19 Skolverket. (Lgr 11)
20 Marner & Örtegren (2014) Digitala medier i ett bildperspektiv. s.160
21 Marner & Örtegren (2014) Digitala medier i ett bildperspektiv. s.161
22 Wikberg (2014) Bland själporträtt och parafraser. s. 26
23 Wikberg (2014) Bland själporträtt och parafraser. s. 26
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vilket kan vara av vikt för att göra ämnet mer kommunikativt och få större nytta i
framtida  yrken.  Det  är  snarare  de  kommunikativa än de skapande förmågorna
som, enligt Björck, ska lyftas fram.24 När den nya kursplanen kom lyfte man fram
dessa  punkter  och  det  är  en  av  anledningarna  till  att  digitala  medier  fått  ett
uppsving och större betydelse i skolan idag. Redan från årskurs 3 ska eleverna få
tillgång till datorer för överföring av bilder. I årskurs 7-9 ska eleverna dessutom
kombinera bild, musik och text, vilket måste göras med hjälp av datorer. 

24 Björck (2014) Klicka där. s.48
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Teori

Jag kommer i detta avsnitt att gå igenom två teoretiska perspektiv som studien
utgår ifrån. Första delen handlar om sociokulturellt lärande, medan andra delen
behandlar estetiska läroprocesser mer specifikt  och förklarar sambandet mellan
estetiska läroprocesser och didaktik. Båda delarna kommer att vara övergripande
för att allt eftersom avgränsas och specificeras mot estetiska lärprocesser. 

Sociokulturellt lärande

Inom  sociokulturell  teori  läggs  stor  vikt  vid  socialt  samspel.  Enligt  Dysthe
handlar lärande om att ”kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och
inte primärt  genom individuella processer”.25 

Dysthe diskuterar i sin bok Dialog, samspel och lärande om lärande och tar bland
annat upp om sociokulturellt lärande. Hon menar att interaktionen och samarbetet
i lärandet är avgörande för om eleven ska lära sig något.26 Vidare i sin bok tar hon
upp om olika centrala aspekter från det sociokulturella perspektivet på lärande
som har sina rötter hos bland annat Vygotskij och Dewey. 

Vygotskij  skapade  många  arbeten  under  sin  livstid  och  hans  tänkande  kan
sammanfattas i att det viktigaste är vad en individ har för ”inneboende utveckling”
och dess påverkan av omgivningen.27 Han menade att det var viktigt att veta att
det sociala samspelet var väsentligt för att kunna skapa en bra inlärning för alla
individer. Något Vygotskij intresserades av och ägnade sin forskning åt var bland
annat   semiotisk  mediering  vilket  betyder  att  språk,  enligt  honom,  medierar
lärande om meningsbärande symboler som hjälper oss förstå vår kultur. Därmed
anser Dysthe att mediering är ett av de centrala begreppen i sociokulturell teori
och kärnan i studier om lärande.28 Dysthe och Igland tar upp ett exempel:

Om man exempelvis skall studera hur sjuksköterskor lär kan man inte var för sig studera
personerna  och  de  specialiserade  redskap  och  rutiner  som  finns  på  en  modern
sjukhusavdelning. Man måste ta reda på hur personerna tänker och handlar med hjälp av
dessa kulturella redskap.29 

De fortsätter med att förklara att samverkan inte bara är något som sker mellan
människor  det  sker  också  mellan  människan  och  de  kulturella  redskapen.
Vygostkijs teorier om förhållandet mellan utveckling och lärande sammanfattas
genom  tre  huvudpositioner.30 För  det  första kommer  utveckling  före  lärande.
Oberoende av läraren är utvecklingen, den sker genom en process. Lärande är

25 Dysthe (2003) Dialog, samspel och lärande. s. 41
26 Dysthe (2003) Dialog, samspel och lärande. s. 41
27 Dysthe & Igland (2003) Vygotskij och sociokulturell teori. s. 75
28 Dysthe & Igland (2003) Vygotskij och sociokulturell teori. s. 79
29 Dysthe & Igland (2003) Vygotskij och sociokulturell teori. s. 79
30 Dysthe & Igland (2003) Vygotskij och sociokulturell teori. s. 80
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istället en extern process tätt följd av utvecklingen. Detta betyder att det inte är
någon idé att lära barn saker i skolan som de inte är mogna för. För det andra sker
lärandets och utvecklingens processer samtidigt. Med andra ord kan man säga att
lärande är utveckling. Och för det tredje är lärande och utveckling olika processer
som lever i  symbios med varandra.  Teorier som hör till  denna position brukar
oftast kombinera de två första positionerna. Ett exempel är att mognads processen
förbereder  en  slags  läroprocess  vilket  gör  det  möjligt  att  stimulera  resten  av
processen.

Vygotskij var under början av sin karriär lärare men blev snabbt kritisk till det
europeiska  skolsystemet  som såg  eleverna  som tomma skal,  tabula  rasa,  som
skulle fyllas med information och kunskap. Hans teorier och tänkande skapade
senare grunden för hur lärande ser ut idag; ett aktivt lärande där lärare och elever
interagerar  i  undervisningen. Detta  tänkande  sammanlänkas  med  Deweys
pedagogiska tänkande där handlingen och arbetet är centralt för båda. Vygotskij
och Dewey menar dessutom att det finns ett samband mellan skolan och verkliga
livet  och  utgångspunkten  för  lärande  är  barnets  intresse.31 Skillnaden  mellan
Vygotskij  och Dewey är dock att Vygotskij  ser kunskap som något som måste
”erövras”för  att  barnet  ska utvecklas  och vill  barnet  sedan lära  sig  något  nytt
måste skolan kopplas hårdare till det intellektuella. 

Med andra ord är kunskap det viktigaste vi har för  att utvecklas och förändras i
framtiden. Deweys pedagogiska tänkande kallas för reformpedagogiken och såg
skolan  som en ”minivärld”  som reflekterar  samhället.  Lärarnas  roll  fick  lägre
status och sågs inte som en ”mediator” som Vygostkij anser är lärarens främsta
roll.   Jag  tror  att  lärandet  skulle  bli  optimalt  genom att  använda sig  av  både
Deweys  och  Vygotskijs  teorier.  Läraren  borde  ses  som  en  ”mediator”  som
förmedlar kunskapen till eleverna. Eleverna ska dock inte ses som tabula rasa utan
mer som personer som lär sig genom handlingar och att interagera med varandra,
på samma sätt som i samhället.

Estetiska läroprocesser

Estetiska lärprocesser är ett begrepp där lärande och estetisk verksamhet har något
gemensamt.32 Marner och Örtegren pratar om estetiska lärprocesser och refererar 
till bland annat Aulin-Gråhamn och Thavenius som menar att när begreppet 
används ”avses ett möte mellan egna personliga upplevelser, erfarenheter, 
erfarenheter och kunskaper och andras.”33 Genom ett medium så som ett 
konstverk, en berättelse eller en form kan mötet ske. Innebär mötet en förändring 
av förställningar och tankar är det en estetisk lärprocess.34

31 Dysthe & Igland (2003) Vygotskij och sociokulturell teori. s. 88
32 Marner & Örtegren (2005) Möten och medieringar. s. 131
33 Marner & Örtegren (2005) Möten och medieringar. s. 132
34 Marner & Örtegren (2005) Möten och medieringar. s. 132
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Marner och Örtegren visar också på att estetiska lärprocesser kan ses som något 
som är relevant och användbart för alla ämnen i skolan. Begreppet låter eleven 
vara medskapande snarare än tabula rasa. Lärarens roll blir att vara en handledare
av redan färdig kunskap. Kunskap i sin tur finns i mer än skrift och skolböcker det
finns i talet och dialogen också. Genom att föra dialoger mellan elev-elev och 
lärare-elev blir lärandet mer givande än lärarens monolog.35

Lindström har ett eget begrepp för att analysera estetiska lärprocesser. Begreppet
handlar om att estetiskt lärande kan ske om, i, med och genom de estetiska ämnena
(till  exempel  bild  och  slöjd).36  Lindström  refererar  till  Aulin-Gråhamn  och
Thavenius, som påstår att likt konstvärlden kan skolan ses som en plats att få sin
röst  hörd.  Deras  syn  på  skolan  liknar  Deweys  ideal,  en  klassisk,  deltagande
demokrati  med  en  demokratisk  livsstil.  Men  till  skillnad  från  Deweys
naturvetenskapligt  influerade  metoder  är   Aulin-Gråhamn  och  Thavenius  mer
inriktad  mot  det  konstnärliga  hållet  och  mer  specifikt  den  västerländska
samtidskonsten.37  

Marner  och  Örtegren  analyserar  i  boken  Möten  och  medieringar  om estetisk
didaktik i Sverige.38  Något som de belyser är att medieringen bidrar till att forma
människors  handlingar.39 Likt   Aulin-Gråhamns  och  Thavenius  har  de  samma
tanke om en demokratisk skola. Men de är kritiska till sina kollegor för att: 

...  alltför  bristfälligt  beaktat  den  mediespecifika  kompetensen  till  förmån  för  ett  alltför
medieneutralt perspektiv, vilket i förlängningen kan leda till att implementeringen av Kultur
i skolan-projekt kan försämras därför att endast elever och lärare som känner sig säkra i sitt
förhållande till det aktuella mediet vågar gå in i en mediespecifik dialog (s. 78).40

Marner och Örtegren hänvisar till  Vygotskijs teori  om kreativitet  och förkastar
idén om ”ett suveränt subjekt som uttrycker sig fritt, förlitande sig på ögonblickets
ingivelse, oberoende av mediespecifik kompetens och  kommunikativa genrer”.41

Vilket  betyder  att  de  inte  tror  på  att  någon  individ  kan  vara  oberoende  och
oförstående av den kommunikation digitala medier använder sig av.  Lindström
menar att  Marner och Örtegrens  analys  om barnets yttrandefrihet i  bilden inte
leder till något betydelsefullt såvida eleverna inte får den hjälp som krävs för  att
både  behärska  material  och  omvandla det  till  ett  medium för  att  uttrycka  sig
själv.42 

35 Marner & Örtegren (2005) Möten och medieringar. s. 133
36 Lindström (2008)
37 Lindström (2008) Kritisk utbildningsskrift nr 133/134. s. 58

38 Marner & Örtegren (2005) Möten och medieringar
39 Marner & Örtegren (2005) Möten och medieringar
40 Lindström (2008) Kritisk utbildningsskrift nr 133/134. s. 59
41 Lindström (2008) Kritisk utbildningsskrift nr 133/134. s. 59
42 Lindström (2008)
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Om, i, med och genom

Genom att kombinera två dikotoma, motsatta, egenskaper förklarar Lindström de
estetiska  läroprocesserna  genom en  tabell.  Tabellen  innehåller  fyra  celler  som
avgränsar fyra typer av estetiskt lärande: lärande om, i, med och genom konst och
olika typer av medier.43  

Bild 2: Lindström (2008) tabell på estetiska lärprocesser.44 

Första raden (om och  i) handlar om vad man vill lära genom att använda olika
estetiska  medel,  man  har  ett  mål med  det  man  vill  göra.  Målet  kan  vara
konvergent eller  divergent. Om det är  konvergent är målet att skapa något man
redan kan/vet något om. Är målet divergent handlar det istället om att skapa något
med både det man vet/kan och något nytt/främmande.  Konvergent lärande är en
samling av ens kunskaper – allt från skissande och övande av tekniker till kunskap
att kunna analysera till exempel bildens semiotik (symboler) och dess innebörd.
Exempel på vad konvergenta uppgifter kan vara är att blanda färger eller lära sig
teckna  linjeperspektiv.  Divergent  lärande handlar  om  att  kombinera  sina
kunskaper för ett specifikt syfte  och kan därmed röra sig om kreativt skapande
eller ett konstsamtal mellan olika personer. Exempel på divergenta uppgifter är att
lära sig skapa ett djup i bilden eller skapa en viss stämning med olika färger.45

Den  undre  raden  (med och  genom)  handlar  om  hur man  genom  estetiska
lärprocesser kan uppnå  målet, detta görs med hjälp av de estetiska medlen. Det
mediespecifika  lärandet  fokuserar  på  budskapets  form.  Kommunikation  är  inte
medieneutralt  vilket gör att en berättelses budskap inte blir densamma om den
överförs till  en animerad serie eller  en film eller  en blogg eftersom budskapet

43 Lindström (2008) Kritisk utbildningsskrift nr 133/134. s. 61
44 Lindström (2008) Kritisk utbildningsskrift nr 133/134. s. 62
45 Lindström (2008) Kritisk utbildningsskrift nr 133/134. s. 61-62
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påverkas av  hur det uttrycks. Därför är  det viktigt  att  känna till  de medel och
material man har till hands för att förhindra att budskapet inte påverkas negativt.
Att  använda  estetiska  medel  och  material  i  ett  medieneutralt (instrumentellt)
lärande handlar inte om att i första hand bli bekant och lära sig till exempel dans,
bilder eller matematik. Målet är snarare att till exempel lära sig finna stöd för sin
kunskap i  andra ämnen (lärande  med)  eller  främja elevens utveckling (lärande
genom). De kallas för neutrala därför att samma mål kan nås av olika medier och
många redskap.46 

Sammanfattningsvis för denna studies del kan man säga att lärande  med oftast
handlar  om en integrering  av  estetiska  medel  och  kunskap från  andra  ämnen.
Lärande om handlar om ens baskunskaper i bild – allt från praktiska kunskaper om
olika material  till  kunskaper om olika konstnärer.  Lärande  i handlar  oftast  om
experimenterande  för  att  uppnå en  viss  känsla  eller  effekt  i  bilden  med  olika
material men kan dessutom handla om att reflektera över en bilds uttryck. Och
slutligen handlar lärande genom om ens förhållningssätt och kunskap för att kunna
ägna sig åt estetiska projekt.

46 Lindström (2008) Kritisk utbildningsskrift nr 133/134. s. 62-63
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Metod

Då denna uppsats är ett gestaltande arbete har jag valt att använda gestaltning och
intervjuer  och  delvis  litteraturanalys  som  metod.  Gestaltningen  innefattar
skapandet av en blogg som hjälpmedel för bildundervisningen och eller den som
vill  lära  sig  mer  om  digital  bild.  Det  har  börjat  som  en  pilotblogg  som
informanterna, via mail, fått svara på frågor utifrån för att sedan ändras utifrån
deras synpunkter. Utifrån den modifierade bloggen har jag sedan analyserat min
egen  process.  Litteraturanalysen  har  används  för  insamlandet  av  litteratur  och
tidigare forskning om hur digitala hjälpmedel har påverkat skolundervisningen.
För att kunna studera hur det ser ut i skolan idag har jag samlat in empiri genom
intervjuer med två lärare och en lärarstudent. Till hjälp för att skriva intervjufrågor
och vad man bör tänka på inför en intervju har jag valt att utgå ifrån Kvale. 

Efter att  intervjuerna kring pilotbloggen genomförts, har jag utvecklat  bloggen
och analyserat den egna lärandeprocessen genom att använda mig av Lindströms
begrepp om estetiska lärprocesser, vilket har redovisats i teori avsnittet.47 

Kvale  har  i  boken Den  kvalitativa  forskningsintervjun endast  använt  sig  av
intervjuer ansikte mot ansikte för att få tillgång till gester och ansiktsuttryck men
han hänvisar till James och Busher48 som menar att intervjuer stödda av dator eller
telefon blir  allt  vanligare.  Vidare  hänvisar  han  till  Elmholdt  som förklarar  att
intervjuer via telefon har en rad fördelar såsom att man får möjlighet att intervjua
personer som är geografiskt avlägsna eller lever kring krigszoner och andra farliga
platser49. En datorstödd intervju kan utföras på olika sätt. Antingen via mail där
intervjuaren  skriver  en  fråga  och  sedan  väntar  på  svar  eller  genom  chatt.
Chattintervjuer är mer lik ett samtalsformat där man intervjuar någon ansikte mot
ansikte än intervjuer via mail. En av fördelarna som Kvale ser med denna form av
intervju  är  att  det  redan  är  klart  för  analys  då  man  slipper  transkribera
intervjuerna.  Andra  fördelar  kan  vara  att  det  är  lättare  att  ta  upp  mer  etiskt
känsliga frågor då informanten inte behöver vara rädd för att intervjuaren ska se
hur denna reagerar.50 Nackdelarna med att använda sig av datorstödda intervjuer är
att  intervjuaren  och  informanten  bör  ha  bra  kunskaper  i  att  skriva  och  att
intervjuaren inte får ta del av informantens ansiktsuttryck och gester.51 

Urval

För att hitta informanter för min intervju har jag skickat ut ett  informationsbrev
till  vänner  och  bekanta  som  på  något  sätt  arbetar  med  bildundervisning.
Anledningen till att jag valde att skicka ut brev till just dessa personer var för att
de har alla olika åldrar, bor spritt runt hela landet och att alla är lärare i bild och

47 Lindström (2008)
48 Kvale & Brinkmann (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. s.190
49 Kvale & Brinkmann (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. s.190
50 Kvale & Brinkmann (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. s.190-191
51 Kvale & Brinkmann (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. s.190
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media och har därmed goda kunskaper inom just bild. Totalt skickade jag ut åtta
brev och fick ett godkännande av alla utom en. Men trots det  fick jag bara tillbaka
svar på frågorna från två lärare och en lärarstudent vilket är intressant, kan det
vara  någon  underliggande  faktor  till  att  det  endast  var  de  unga  lärarna  som
svarade?

Informanterna

De tre personer jag intervjuat kommer i resultatanalysen att ha andra namn för att
behålla deras anonymitet enligt de forskningsetiska principerna. 

Anna, 24år, är en nyexaminerad lärare och tog sin examen ht 14. Hon har arbetat
som bildlärare sedan dess.

Berit, 24 år, är en nyexaminerad lärare och tog sin examen ht 14. Hon har arbetat
som bildlärare sedan dess.

Carolin, 24år. Hon studerar fortfarande till att bli lärare och tar examen vt 15.

Genomförande och analys

Litteraturanalysen har,  som sagt,  främst använts till  hjälp för att  finna tidigare
forskning om digitala hjälpmedel men har dessutom använts i resultatanalysen för
att sätta in mina informanters svar i ett större sammanhang. Utöver dessa böcker
och artiklar har jag använt mig av olika sökmotorer på internet och biblioteket där
jag använt mig av sökord såsom exempelvis digitala medier, estetiska lärprocesser
eller digital bild.

I intervjuerna har informanterna fått svara på ett antal frågeställningar som jag satt
ihop i en så kallad intervjuguide52.  Då jag inte haft möjlighet att intervjua alla
informanter i person har jag valt att genomföra det via mail där de fått ta del av
informationsbrevet  och  intervjufrågorna,  och  pilotbloggen  såklart,  som de  har
svarat på och sedan skickat tillbaka till mig. Jag har sparat dokumentet eller mailet
med svaren och lagt de i en specifik mapp och kommer att behålla dessa i 10 år.
Under  bearbetningen  av  empirin  har  jag  kategoriserat  svaren  utifrån
informanternas egna erfarenheter, andras erfarenheter (till exempel deras lärare)
och positiva respektive negativa åsikter och tankar om digitala verktyg. Intervjun
var delvis strukturaliserad då de har specifika frågor att svara på men för att göra
det semi strukturellt har jag valt att ha några frågor där de får svara på följdfrågor
och eller fråga mig något.

Analysverktyg i sammanfattning

Nedan går jag igenom hur jag gått till väga för att analysera mina frågeställningar.

Hur kan skapandet av en blogg struktureras som en estetisk lärprocess? I avsnittet
om min specifika gestaltningsprocess kommer jag att analysera min upplevelse av

52 Se bilaga 1
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gestaltandet  av  bloggen  vilket  kopplas  till  Lindströms  teori  om  estetiska
lärprocesser om, i, med och genom. Avsnittet kommer inledas med en genomgång
av den gestaltande processen. Förutom det används informanternas svar.

Vilka problem och möjligheter visar sig när en ska göra en blogg? Här går jag
igenom Marner och Örtegrens teorier och resultat av vad man ska tänka på vid
användandet  av  digitala  hjälpmedel  i  undervisningen  och  dessutom  Hanssons
åsikter  om  ramfaktorer  gällande  ekonomi  och  andra  resurser.  Jag  kommer
dessutom att ta hjälp av informanternas svar och mina egna erfarenheter av att
skapa en blogg där jag beskriver praktiska och tidsmässiga aspekter.  

Vilken position har digitala verktyg i bildundervisningen enligt lärare och enligt
forskning? Denna fråga har  besvarats och analyserats genom att koppla det till
bland  annat  Marner  och  Örtegren,  Hansson  och  Björck53 som  i  avsnittet  om
tidigare  forskning  diskuterar  de  digitala  mediernas  roll  i  skolan  och
bildundervisningen. Utöver det  använder jag mig dessutom av informanternas
svar på deras egna erfarenheter av digitala hjälpmedel.

Etiska ställningstaganden

Mina  informanter  har  genom  det  utskickade  informationsbrevet  tagit  del  av
vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  och  samtyckt  till  att  vara  med  i
studien.  De  forskningsetiska  principerna  består  av  fyra  huvudkrav;54

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Jag kommer nedan att, under varje ”krav”, beskriva hur jag tagit dessa huvudkrav
i beaktning under insamlingen och bearbetningen av mina informanters svar på
intervjufrågorna.

Informationskravet  upplyser att informanterna ska få reda på vad som gäller för
medverkandet i studien och vad deras uppgift är.55 Mina informanter har blivit
informerade om detta redan i informationsbrevet som jag skickade ut i början av
februari. Där fanns dessutom en länk till hemsidan med de etiska kraven.56

Samtyckeskravet  upplyser att informanten har själv rätt att välja hur länge denne
vill medverka i studien och vilka villkor som ska gälla för att de medverkar. Vill
de inte längre vara med i studien kan de, som sagt, välja att inte längre vara med
utan att det ska innebära något eller några negativa följder för dem. Som sagt så
står det  tydligt i informationsbrevet att de har all rätt att tacka nej eller dra sig ur
studien när de själv känner för det. 
Konfidentialitetskravet  upplyser  att  det  i informationsbrevet  står  att  svaren
kommer att behandlas konfidentiellt och att  informanterna genom hela arbetets
gång, och efter, kommer förbli anonyma. 

53 Marner & Örtegren (2014), Hansson (2014), Björck (2014)
54 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  vetenskapsrådets forskningsetiska principer s.6
55 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  vetenskapsrådets forskningsetiska principer s.7-14
56 Se bilaga 2
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Nyttjandekravet  upplyser  att  uppgifterna  jag  fått  från  informanterna  aldrig
kommer att användas för annat än denna studies forskningssyfte. 
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Resultatanalys

Första  frågan  handlar  om hur  skapandet  av  en  blogg  kan  ses  ur  ett  estetiskt
perspektiv , andra frågan kommer handla om vilka möjligheter och problem man
kan stöta på vid skapandet av en blogg och sista frågan kommer att besvara vilken
position de digitala verktygen har i bildundervisningen. Efter varje rubrik kommer
en kort sammanfattning och efter att alla frågor blivit besvarade kommer också en
sammanfattning av vad jag kommit fram till.

Gestaltning

Då jag själv är kunnig i digitalt skapande har jag sedan några år tillbaka upptäckt 
digitala workshops (tutorials). Dessa är skapade av andra konstnärer, illustratörer, 
tecknare och så vidare för att lära andra som är intresserade av att lära sig just 
deras stil eller för att ta del av tips på hur man kan göra olika saker. Workshops 
kan vara uppbyggda med enbart bilder, men också av förklarande text eller en 
video. Beroende på hur man arbetar som lärare passar olika workshops olika bra 
för alla som kollar. Jag har själv valt att göra två workshops med steg-försteg 
bilder med förklarande text till. 

Man kan hitta workshops på olika hemsidor men genom att söka efter en specifik 
workshop på till exempel sökmotorn Google57 kan man få upp de flesta av alla 
hemsidor. Andra hemsidor som kan vara bra att undersöka är bland annat 
Deviantart58 och Youtube59 som båda är community sidor där användare kan lägga 
upp exempelvis workshops. Det är genom dessa hemsidor jag främst fått hjälp att 
lära mig arbeta digitalt med bilder.

Skapande av blogg

För att skapa bloggen har jag att använt mig av Wordpress.60 På Wordpress kan 
man skapa sig en användare för att sedan lätt kunna skapa sig en egen blogg. De 
har många videos på sidan som hjälper en att skapa bloggen. I min blogg har jag 
skapat fem olika flikar, varav en av dem är tillagd senare; Material, Workshops, 
Olika färgläggningstekniker, Länkar och Om.

Material: Under denna flik går jag igenom olika typer av material som kan vara 
till hjälp för att skapa bilder i olika program som till exempel Photoshop där man 
kan använda sig av en ritplatta. Jag går dessutom igenom olika 
bildbehandlingsprogram.

Workshops: Jag har skapat två underrubriker för denna flik. Den första 
underrubriken är Lineart där jag steg för steg går igenom hur man skapar en så 

57 https://www.google.se/
58 http://www.deviantart.com/
59 https://www.youtube.com/
60 https://sv.wordpress.com
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kallad Lineart.61 Den andra underrubriken Färgläggning innehåller än så länge 
ingenting men ska i framtiden innehålla olika typer av tekniker för hur man, i 
olika program, färglägger en bild. 

Olika färgläggningstekniker: För att visa olika exempel på hur man kan färglägga 
digitalt har jag valt att lägga till en rubrik med bilder jag gjort. Några av mina 
informanter tyckte dessutom att det vore en bra idé att ha något liknande på 
bloggen som inspiration för de som vill pröva sig på det. 

Länkar: Här tipsar jag läsaren om olika hemsidor som kan vara till ytterligare 
hjälp för den som är intresserad eller inte hittar den hjälp personen söker efter. 
Alla hemsidor har varit och är fortfarande till stor hjälp för mig.

Om: Slutligen har jag fliken om vem jag är och varför jag skapat denna blogg. Jag
informerar här om att bloggen inte är klar och kommer kontinuerligt att 
uppdateras. Jag har dessutom infogat min e-post för den som vill kontakta mig.

Pilotbloggen hade alla flikar förutom fliken om olika färgläggningstekniker. 
Vidare hade bloggen endast en workshop om lineart, vilket ska förklaras nedan, 
och saknade en beskrivning om vad manga är för något. Utseendemässigt var 
bloggen först väldigt stilren med vit bakgrund och svart text, bilder som syns på 
toppen av sidan lades till i efterhand. I övrigt var pilotbloggen väldigt lik den 
färdiga bloggen.

Workshop

Jag har skapat två workshops. Den ena handlar om hur man i programmet 
Photoshop gör en svart-vit bild som går att färglägga och i den andra workshopen 
går jag igenom hur man enkelt färglägger en bild.  

Lineart – här går jag stegvis igenom med bilder hur man går till väga för att kunna
måla på en svart-vit bild utan att linjerna förstörs. I vissa delar av texten kommer 
det upp tips på vad man bör tänka på eller olika lösningar på eventuella problem. 
För att skapa denna workshop har jag tagit skärmdumpar efter alla steg jag gjort i 
Photoshop och sedan laddat upp det på redigeringssidan i Wordpress. 

61 Svartvit bild. Innehåller ingen färg förutom konturerna till din bild.
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Bild 3.62 Blogg – färdig workshop om lineart 

Färgläggning – jag har valt att visa hur man färglägger en bild i japansk serie stil, 
anime och hänvisar under workshopen tittaren till att kolla under fliken olika 
färgläggningstekniker för fler tips och inspiration till hur man kan göra. 
Färgläggningen är gjort som en video för att underlätta för en del läsare som kan 
tycka att det är svårt att hänga med i text. 

När jag spelade in videon använde jag ett slags program, Livestream producer,
som spelar in allt du gör på datorn, så som ritar eller spelar. Ett problem jag stötte
på då var dels att kvalitén på videon inte är jätte bra, men duger att se på, och dels
att  det  inte  spelade  in  något  ljud.  Därför  fick  jag  använda  ett  annat
inspelningsprogram, Audacity, samtidigt som jag spelade in videon. När jag fick
ihop en video och en ljudfil var det dags att sätta ihop det till en video. För det
använde jag ytterligare ett program, Windows movie maker. Det är i detta steg
man oftast stöter på mest problem då ljudfilen måste vara i takt med videon och
tvärtom.  Eftersom  videon  blev  för  lång  insåg  jag  snabbt  att  jag  måste  ha
ytterligare en ljudfil och skapade i efterhand en kort introduktion vem jag är och
vad det  var  tittaren  såg  på.  Efter  många timmar  var  videon äntligen  klar  och
omvandlad till ett videoklipp.

62 https://digitalabildbloggen.wordpress.com/
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Bild 4. Windows movie maker – redigering av video 

För att sedan kunna lägga in en video på bloggen var jag först tvungen att ladda
upp videon på Youtube. Därefter kunde jag i redigeringssidan på Wordpress välja
att hämta videon från Youtube.

Bild 563. Blogg – färdig workshop med video om färgläggning

Hur  kan  skapandet  av  en  blogg  struktureras  som  en  estetisk
lärprocess?

Här undersöker jag hur man kan analysera skapandet av bloggen med hjälp av
Lindströms  begrepp  om  estetiska  lärprocesser  om,  i,  med och  genom.
Avslutningsvis kommer en sammanfattning av analysen.

Lärande Om

Lärande Om handlar, enligt Lindström om ens baskunskaper i ämnet exempelvis

63 https://digitalabildbloggen.wordpress.com/
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ens kunskaper om material eller olika konstnärer.64 Det kan till exempel handla
om  att  lära  sig  att  blanda  färg.  Målet  för  lärande om  och i  kan  också  vara
divergent.  Är  målet  divergent vill  man  antingen  skapa  något  man  redan  har
kunskap om eller något främmande lärande om handlar därför, i mitt fall, om att
skapa en blogg. Genom att bygga upp en blogg skapar jag mig själv en förståelse
för hur man gör och får då nya baskunskaper. Jag lär mig hur en blogg fungerar
och hur man går till väga för att skapa den. 

Lärande i

Lärande i handlar oftast om att experimentera hur man genom olika material och
tekniker kan skapa en viss känsla eller uttryck, även kallat  konvergent lärande.65

Med andra ord går lärande i hand i hand med lärande om. Om lärande om handlar
om att lära sig hur man skapar en blogg och andra kunskaper, handlar lärande  i
hur man går till väga för att få andra att lära sig något om bloggen. Mitt jobb blir
att  skapa  en  positiv  känsla  som ger  läsaren  inspiration  och  vilja  att  lära  sig.
Exempel på saker jag får tänka på här är bland annat hur bloggen ser ut, vilka
möjligheter  som  finns  att  göra  på  bloggen  och  kanske  viktigast  av  allt  –
workshopen  som  lär  personen  något.  Några  av  mina  informanter  tyckte  att
bloggen var stel  och att  workshopen kunde vara mer tydlig,  alternativt  ha fler
workshops och bilder för inspiration.

Carolin. Bloggen som helhet ser bra ut, kanske lite steril för att vara en bildblogg, men den
tjänar sitt syfte väl

En av informanterna tyckte dessutom att jag skulle använda mig av en workshop i
videoform för att underlätta för personer som har inlärningssvårigheter av att läsa
en  text.  Utöver  det  kan  det  underlätta  att  ha  fler  steg  och  beskrivningar  i
workshopen om lineart.

Berit: En annat moment som skulle vara bra att ta med (men inte nödvändigt) är videoklipp 
på när du arbetar med någon bild så man kan se istället för att läsa hur man gör. Eftersom 
det finns individer som har problem med att läsa instruktioner.

 

Carolin: Det kan vara tydligare, du skulle kunna ha fler steg som beskriver mer ingående
vad du gör och varför. Som det är nu blir det lite svårt att hänga med i det som sker. Som
man brukar säga, ”peka på allt”.

Det är också viktigt att vara extra tydlig med vad man menar. Det som är lätt för
mig kan vara svårt för någon annan. 

Lärande med

Lärande med handlar oftast om en slags integrering av de estetiska medlen man

64 Lindström (2008) kritisk utbildningsskrift nr.133/134 s. 61-63
65 Lindström (2008) kritisk utbildningsskrift nr.133/134 s. 61-63
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använder och kunskap från andra ämnen eller håll. Man försöker med andra ord
att finna stöd för sin kunskap från andra ställen än det man håller på med.66 I mitt
fall blir det att försöka lära sig hur man kan bygga upp en blogg genom att kolla
på och läsa hur andra gjort, exempelvis genom den litteratur jag använder mig av
för denna studie. Lärande med handlar också om vad jag lärt mig utöver skapandet
av en blogg. Jag har bland annat lärt mig att alla skolor inte har möjligheten att
arbeta med digitala hjälpmedel.67 Genom att lära sig hur man gör ett läromedel har
jag också lärt mig att skapa en blogg.

Lärande genom

Till sist handlar lärande genom om ens förhållningssätt och kunskap för att kunna
skapa ett estetiskt projekt. Det handlar om att främja elevens utveckling till att lära
sig.68 Nu kanske du tänker att det låter ut precis som lärande i men även om alla
dessa fyra lärosätt verkar snarlika skiljer de sig en del ifrån varandra. Som jag i
tidigare kapitel (teori) redan sagt är skillnaden mellan lärande genom och lärande
i att det förstnämnda handlar om utveckling snarare än hur man ska skapa en viss
känsla av sina verk. För att visa på ett exempel på vad lärande genom är skulle det
i mitt fall handla om att se till att läsarnas kunskaper om digital bild utvecklas.
Genom att följa mina workshops och använda min blogg kommer de stegvis att få
mer kunskap om ämnet.

Sammanfattning

En kort sammanfattning är att lärande om i det här fallet handlar om att skapa en
blogg, vad  man ska tänka på och hur man gör för att skapa en blogg. Lärande i
blir att erbjuda didaktiska verktyg för att inspirera till nyfikenhet för att lära sig på
bloggen. Både utseendemässigt och genom mina workshops. Lärande med handlar
om att jag, genom att integrera litteratur och andras verk eller workshops försöker
finna  kunskap till  hur  man  skapar  en  pedagogisk  workshop.  Och till  sist  blir
lärande  genom att  ständigt  utveckla  bloggen  för  att  uppmuntra  läsaren  till  en
utvecklad förståelse för digital bild.

Vilka problem och möjligheter visar sig när en ska göra en blogg?

Jag  kommer  här  att  fokusera  på  vilka  praktiska  problem,  möjligheter  och
tidsaspekter som visar sig vid skapandet av en blogg. Till hjälp kommer jag att
utgå ifrån informanternas åsikter om den pilotblogg jag inledningsvis utformade,
och eventuellt vilka för- respektive nackdelar det finns med bloggar, mina egna
erfarenheter av skapandet och dessutom tidigare forskning. 

66 Lindström (2008) kritisk utbildningsskrift nr.133/134 s. 61-63
67 Marner & Örtegren (2014) Digitala medier i ett bildperspektiv. s.160
68 Lindström (2008) kritisk utbildningsskrift nr.133/134 s. 61-63
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Mina egna erfarenheter av att skapa en blogg

Denna blogg är den första bloggen jag skapat och jag kommer därför att lägga ner
mycket tid på att uppdatera den allt eftersom jag kommer på något nytt att lägga
till. Bloggen kommer också att hjälpa mig att förmedla mina kunskaper om digital
bild  till  fler  än  mina framtida lärarkollegor  och elever.  När  jag började skapa
bloggen tänkte jag inte på att det krävs en massa tid och efterforskning för att ta
reda på hur man gör. Allt verkade självklart och enkelt att göra men det var först
efter att jag gått igenom instruktionsvideos och förklaringar på Wordpress69 som
jag började förstå. Jag började med att skapa en stilren blogg med en enkelfärgad
bakgrund och svart text. Sedan lades flikarna (rubrikerna) till och innehållet, bland
annat  workshopen.  När  jag  kände  mig  nöjd  skickade  jag  en  länk  med
intervjufrågorna till mina informanter – vilket gav mig bra feedback och kritik för
framtida förändringar.

Tankar kring digitala bildbloggen

Till studien har jag valt ett antal intervjufrågor som handlar om min pilotblogg,
digitalabildbloggen.70 Informanterna  har  fått  se  igenom  bloggen  och  därefter
svarat på frågor gällande hur bloggen är uppbyggd, vad som är bra respektive
dåligt och övriga åsikter. Åsikterna har sedan använts för att förbättra bloggen och
kommer fortsätta att göra det i framtiden. Som helhet anser alla tre informanterna
att bloggen har vissa förtjänster och nackdelar. 

Anna: I sin helhet gillar jag den, den är enkel att förstå. Den tar upp en del som jag själv
inte har så stor erfarenhet inom. 

Berit: Just nu anser jag att bloggen har mycket lärorika kunskaper att dela med sig utav. 

Carolin: Bloggen som helhet ser bra ut, kanske lite steril för att vara en bildblogg, men den
tjänar sitt syfte väl. 

Det finns dock en hel del synpunkter på innehållet.  Det handlar främst om att
workshopen71 inte är anpassad för nybörjare eller personer som har svårt att lära
sig.  

Berit: En annat moment som skulle vara bra att ta med (men inte nödvändigt) är videoklipp
på när du arbetar med någon bild så man kan se istället för att läsa hur man gör. Eftersom
det finns individer som har problem med att läsa instruktioner. 

69 https://sv.wordpress.com
70 https://digitalabildbloggen.wordpress.com/
71 En workshop där jag går igenom hur man gör en Lineart  
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Carolin: Det kan vara tydligare, du skulle kunna ha fler steg som beskriver mer ingående
vad du gör och varför. Som det är nu blir det lite svårt att hänga med i det som sker. Som
man brukar säga, ”peka på allt”. 

För att ändra på detta har jag i efterhand valt att skapa en till workshop men denna
gång i videoform. I videon går jag igenom alla steg – från lineart till färgläggning.
För ytterligare inspiration och tips om färgläggning har jag dessutom lagt till en
flik med olika bilder jag skapat med hjälp av olika färgläggningstekniker. För att
ta reda på om det är unikt med bloggar likt denna eller om bloggen bara blir en
droppe i havet har jag valt att låta informanterna svara på frågor gällande bloggar
de själva eventuellt använder. De svarade att de har sett bloggar likt denna men
däremot är det väldigt varierande svar gällande användningen av dessa. I många
fall verkar det dock handla om att  använda bloggen som hjälpmedel för att  få
inspiration till egna uppgifter.

Berit: Jag följer en liknande blogg där en lärare lägger ut lektioner och lektionsplaneringar
för eleverna/andra att se. Denna blogg har hjälp mig att försöka komma på olika typer av
lektioner till mina egna elever. 

Carolin: Jag brukar använda Youtube för det mesta, folk som lägger upp förklarande klipp
på hur man ska g till väga. Bloggar använder jag mer för ”traditionella medel” som olja och
så vidare.. det beror på i vilket sammanhang det är och vad jag hittar som kan förklara det
jag behövde veta. Ibland är steg för steg instruktioner lättare och ibland en video. 

Sammanfattning

Det finns många för- och nackdelar med att skapa en blogg. För det första är det
svårt att skapa en blogg om du aldrig gjort det förut och kommer därmed att ta
lång tid att ändra, speciellt om du stöter på olika problem som uppstår i processen.
Fördelarna däremot är att, när du väl är klar med bloggen och vet hur den fungerar
kan du dela med dig av dina kunskaper till andra.

Vilken position har digitala verktyg i bildundervisningen?

Vad säger lärare och vad säger forskningen om användandet av digitala verktyg i
bildundervisningen? Vad är deras åsikter om det och hur ser det ut i skolorna? Till
min hjälp kommer jag dels att utgå ifrån vad mina  informanter säger om sina
egna erfarenheter av digitala verktyg och dess användande i skolundervisningen
och dels utifrån tidigare forskning. 
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Informanternas tidigare erfarenheter av digitala verktyg 

Mina informanter fick i början av intervjuerna svara på ett antal frågor rörande
deras  egna  erfarenheter  av  användandet  av  digitala  hjälpmedel  i
bildundervisningen. Alla tre informanter svarade att de inte använt sig speciellt
mycket av digitala medier. Dels på grund av att de precis börjat arbeta som lärare
och därmed inte ännu haft tid  att få in det i undervisningen och dels att det inte
alltid går av olika orsaker. Erfarenheterna kommer främst från att de under sin
utbildning fått använda sig av bloggar bland annat. 

Anna: Inte i min undervisning än, men under min utbildning så arbetade vi en period med
blogg som diskussionsforum.[...]

Carolin:  Arbetat  med  blogg under  en  tidigare  kurs  i  bild,  vi  arbetade  med  blogg  som
redovisningsverktyg(har jag för mig?) bland annat.  […] Sedan hade vi även en kurs på
Engelskan där vi använde en blogg för att lägga upp och presentera vårt material, men den
var låst så att bara Handledaren kunde se vad som lades till.(som cambro, typ.. fast offentlig
med möjlighet att låsa den..)

Men trots  att  de  ännu  inte  fått  möjligheten  att  använda  digitala  hjälpmedel  i
undervisningen så ofta som de kanske skulle vilja är  ändå alla tre positiva till
användandet i framtiden. En av informanterna tycker att det är roligt och tillför
något nytt till de annars traditionella rita-på-papper uppgifterna. Andra fördelar är
att man har allt material samlat på en och samma plats och blir därmed lättare att
ta del av under lektionen. Eleverna kan också dela med sig av bilderna och verken
de gjort med familj och vänner när som helst.

Anna: Jag gillar verkligen den digital bildundervisningen, det blir en extra del i bilden som
inte på samma sätt är beroende på att du kan få till något på ett fysiskt papper. 

Berit: Jag har än så länge inte haft möjligheten att arbeta med blogg i skolan i min egna
undervisning men har planer att göra det i framtiden. Eftersom jag personligen anser att det
är ett relevant sätt att förmedla och samla ihop material från lektioner. Samt eleverna kan ta
del  av  varandras  arbeten  genom  detta  och  dela  det  med  vänner/bekanta/familj  utanför
skolans miljöer.

Carolin: Jag tycker det kan vara en rolig del i undervisningen, förutsatt att det görs på rätt
sätt.

Om man jämför detta med enkätundersökningen som Hansson72 gjorde år 2011
skulle man kunna anta att informanternas svar delvis hänger samman med att de i
enkätundersökningen inte använder sig av digitala medier i bildundervisningen.

72 Hansson (2014)
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Svaret på detta är att det delvis inte finns möjlighet för många skolor att införa
det. Dels på grund av ekonomi och resurser och dels på grund av tid som Marner
och Örtegren konstaterar i sin studie.73 Sådant är dock inte fallet för alla skolor då
det  finns  de  skolor  som  lägger  ner  stora  resurser  på  att  införa  IKT  i
skolundervisningen och att visa allmänheten vad eleverna gör för något.

Berit: Den skolan som jag nuvarande jobbar på är väldigt insatta att använda sig utav IKT i
undervisningen och de vill gärna dela med sig av elevernas framsteg så mycket som möjligt
till utanförstående individer.

Informanterna fick dessutom svara på frågor gällande vad de tror om andra lärares
åsikter om digitala hjälpmedel i bildundervisningen och ger alla tre uttryck för
samma tankefigur – att det kan vara svårt för en del lärare att lära sig ny teknik
och finner därmed svårigheter och problem att tillämpa det i sin undervisning.

Berit: Jag tror att den nya yngre generationen ser den digitala undervisningen som något
positivt eftersom de oftast kan relativt  mycket om det.  Men jag tror även att  den äldre
generationen bildlärare kan ha det besvärligt att anpassa sig till detta sätt av läromedel.

Carolin: För vissa, som inte är bra på att använda datorer i sitt arbete kan det nog kännas
överväldigande, men jag har hittills funnit att även om dom inte varit bra på det själva så
har  de låtit  eleverna försöka och  har  hjälpt  till  där  de kunnat.  De finns inget  egentligt
motstånd till det digitala, bara en okunnighet.

Informanterna  tror  att  den  yngre  generationen  är  mer  positiv  än  den  äldre
generationen till att använda digitala hjälpmedel i undervisningen. Återigen kan
man koppla citaten till Hansson.74 Hon beskriver svårigheterna med införandet av
ny  teknik  i  arbetet  med  tre  olika  begrepp;  förändringsproblematik,
förändringströghet och  implementationssvårigheter.  Det  gemensamma är att  de
förklarar vad som sker när olika verksamheter förändras. Syftet med att få in det
digitala  i,  till  exempel  bildundervisning kanske  inte  alltid  resulterar  i  det  man
tänkt sig från början. Men man kan däremot se en ökad förståelse av det digitala
hos många elever och lärare. Allt eftersom IT får mer inflytande i samhället får det
även mer inflytande i skolan. Enligt Hansson75 visar hennes studie från 2011 att
barn och ungdomars dagliga användande av digitala medier har minskat sedan
1980-talet  då televisionen och radion fick sitt  uppsving trots  att  man idag ser
många barn och ungdomar uppslukade av sina mobiltelefoner eller surfplattor. IT
användning har dag för dag blivit allt mer en del av vårt liv. Det ses nästan som en
självklarhet  idag att  använda en  dator  eller  ha tillgång till  trådlöst  internet  på
telefonen vilket mina informanter instämmer med.

73 Marner & Örtegren (2014) Digitala medier i ett bildperspektiv. s.160-161
74 Hansson (2014)
75 Hansson (2014)
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Berit: Den digitala bildundervisning är något som är relevant i vårat samhälle eftersom vi
blir  mer  och  mer  teknologiska.  I  och  med  denna  utveckling  så  blir  även  den  nya
generationens  elever  väldigt  intresserade  utav  detta  område  så  i  och  med  digital
bildundervisning så kan man nå ut till ett större antal elever eftersom de finner oftast detta
område mer intressant än bara det vanliga traditionella penna och papper ritandet som har
varit vad bildlektionerna har bestått utav.

Carolin: Idag använder nästan alla en dator eller motsvarande, med internet och möjlighet
till att följa bloggar och hemsidor där man lär sig diverse grejer.. och att det läggs  in skolan
kommer inte som en överraskning, dels för att de har pågått sen bloggar blev ”ett stort
fenomen”, och dels för att det  är smidigt, man kan kolla på en blogg vart man än är. Och att
ha tillgång till en blogg som beskriver hur man kan/ska göra ett eller flera steg när man
sitter och jobbar är bra för självständigheten i arbetet. Ifall läraren inte kan eller har tid att
hjälpa en underlättar en blogg för eleven och läraren.

Tankar kring blogg som läromedel

I  slutet  av  intervjuerna  fick  informanterna  svara  på  frågor  om  vad  de  anser
gällande  användandet  av  bloggar  i  undervisningen.  Till  skillnad  från  frågorna
gällande tidigare erfarenheter  är dessa frågor mer inriktade på att ta reda på för
och nackdelar av blogganvändandet och eventuella tips till den som ska använda
sig av blogg i undervisningen. 

Fördelarna med att använda sig av en blogg i undervisningen är många. Det kan
vara allt från att allt material är på samma ställe, man kan lätt hitta sina uppgifter
vart  man än  är  och  familj  och  vänner  kan i  många fall  få  se  vad de  gör  för
uppgifter. Berit poängterar också att det är viktigt för eleverna att kunna dela med
sig av bilder då det står skrivet i kunskapskraven för bildämnet att man ska kunna
dela med sig av sina bilder och dessutom förklara dem.

Berit: De fördelar som jag kan se är att om du som lärare lägger upp dina instruktioner och
liknande på en blogg så kan elever som varit frånvarande ta del av genomgången. Sen står
det även i kunskapskraven för bild att eleverna skall kunna dela med sig utav sina bilder
och förklara dem. Och detta kan man göra om man använder detta som en redovisnings
form och eleverna måste skriva om sin process och deras tankar om sin bild. 

Marner och Örtegren visar också på att de digitala redskapen i dagens kursplan
Lgr11 har större betydelse än i tidigare kursplaner.76 Vilket är en stor skillnad från
hur bildämnet såg ut förr i tiden då ämnet ansågs vara yrkeskvalificerande och
fostrande.77

Nackdelarna kan i sin tur vara att skolan inte har nog med resurser för att kunna
ge alla  elever  tillgång till  en  dator,  surfplatta  eller  projektor  eller  om internet

76 Marner & Örtegren (2014) Digitala medier i ett bildperspektiv. s. 151
77 Wikberg (2014) Bland själporträtt och parafraser. s. 26
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uppkopplingen inte  fungerar  just  den dagen som läraren tänkt  använda sig av
någon blogg eller liknande i undervisningen. Men det kan också handla om att
man  ska  vara  försiktig  med  att  använda  sig  av  bloggar  eller  andra  digitala
hjälpmedel för ofta då lärarens roll som ”kunskapsgivare” blir ifrågasatt.

Carolin: Nackdelar kan vara att inte alla skolor har en dator till varje elev, alla elever har
inte möjlighet att läsa sig till instruktioner och lärarens roll blir ifrågasatt ifall bloggar tar
över för mycket.

Avslutningsvis  ger  informanterna  olika  tips  på  bra  saker  att  tänka  på  vid
användandet av blogg som hjälpmedel i bildundervisningen. Bland annat att man
ska variera olika undervisningsformer och inte bara använda bloggar eller andra
digitala hjälpmedel. Andra tips är att utforma bloggen efter elevernas behov då det
finns elever med inlärningssvårigheter eller tvärtom, lär sig snabbt.

Anna: Gör det med måtta och gör det roligt för eleverna, en tråkig blogg eller ett tråkigt
upplägg på undervisning/blogg gör eleverna mindre intresserade. Försök variera sätten att
använda bloggen och gör det inte bara till en redovisningssituation. 

Berit:  Det  tipset  som  jag  har  att  ge  till  en  person  som  vill  använda  sig  av  blogg  i
undervisningen är att tänka på att göra den väldigt pedagogisk och anpassa den till de olika
typerna av elever som finns ute i våra skolor. Som tidigare nämnt så finns det många elever
som  inte  kan  uppfatta  skriftliga  instruktioner  och  därför  skulle  eventuellt  ha  det  i
videoform. Om man t.ex. skall ha bloggen i bilden så är det även relevant att ta med så
mycket  bilder  som  möjligt  för  att  visa  exempel  och  tillvägagångssätten  man  tagit  i
skapandet utav en bild. 

Sammanfattning

Man kan se ett samband mellan den tidigare forskningen och informanternas svar.
Anledningen till att  digitala medier inte alltid används i bildundervisningen kan
dels vara att skolan inte har nog bra ekonomi eller resurser för att låta alla elever
använda en dator och dels att lärare inte har nog bra kunskap och därmed undviker
att använda till exempel bloggar. 

Slutsatser i sammandrag

För att  sammanfatta resultatet  tar jag nu upp en kortfattad sammanställning av
svaren på mina forskningsfrågor. 

Hur kan skapandet av en blogg beskrivas som en estetisk lärprocess? Genom att
koppla det gestaltande arbetet till Lindströms (2008) teori om lärprocesser har jag
fått en större förståelse för hur läsaren, och jag själv, kommer lära genom bloggen.
Alla  faktorer  spelar  in  vid  inlärandet  av  något  nytt;  uppbyggnad  av  blogg,
utseende och vilket sätt workshopen är uppbyggd. 
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Vilka problem och möjligheter visar sig när en ska göra en blogg?  Fördelarna
med att lära sig att bygga upp en blogg och sedan använda den eller andra bloggar
och hemsidor är att du kan få tillgång till mycket kunskap vart du än är. Eleverna
har dessutom en plats för att lägga upp sina arbeten på. Nackdelarna är att det är
svårt  att  bygga upp en blogg som är  lämpad för  alla  oavsett  kunskaper  inom
digital  bild.  Det  som känns självklart  och enkelt  för  mig kan verka svårt  och
obegripligt för en annan. Har du dessutom liten kunskap i bloggskapande kommer
det att ta lång tid att få ihop en bra blogg. Det finns många hemsidor och program
att använda sig av och alla har sina för och nackdelar. 

Vilken position har digitala verktyg i bildundervisningen? Ett citat som jag använt
i tidigare avsnitt men som också ger en bra sammanfattning är:

Förändringarna  av  medievärlden,  där  bilden  spelar  en  central  roll,  är  av  mycket  stor
betydelse  för  bildämnets  utveckling  om man tänker  sig  att  ämnet  ska  ligga  i  fas  med
samhällsutvecklingen.  Mediernas  funktioner  i  samhället  är  också av stor  vikt  för  andra
ämnen och hela skolan78.

Citatet menar med att, allt eftersom media och digitala verktyg används mer och
mer  i  samhället  kommer  det  förr  eller  senare  att  influera  skolundervisningen.
Detta kräver att skolorna har kompetens, vilja och ekonomi för att kunna införa
digitala verktyg i undervisningen. Många skolor har redan införskaffat material
och resurser men ännu finns det några skolor som inte har möjlighet. Trots det är
många lärare positiva till användandet av det digitala och visar på att en positiv
förändring håller på att ske.

78 Marner & Örtegren (2003)  Bildämnet i en kulturskola för alla. s. 139
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Diskussion

Jag har nu analyserat och svarat på mina forskningsfrågor.  Vad har denna studie
för samband med min roll  som lärare? Då jag för närvarande söker jobb som
lärare över hela landet har jag upptäckt att många skolor har som kunskapskrav
eller stark merit att man är kunnig med digitala medier och IKT. Jag har dessutom
pratat med arbetsgivare för olika skolor och många av dem tycker att det är viktigt
att ha personal som med kunskap och vilja att arbeta med digitala hjälpmedel i
undervisningen. Därmed tror jag att denna studie kommer vara till stor hjälp för
mig i mitt sökande efter ett jobb som lärare.

Relationen till skolan är i detta lag självklar – många skolor har än idag svårt eller
ingen möjlighet över huvud taget att införa digitala medier i bildundervisningen.
Enligt Hanssons (2014) studie visar det sig att det dagliga användandet av digitala
medier är mindre nu än när det fick ett uppsving runt år 2000. Jag skulle dock
vilja påstå att det dagliga användandet av digitala medier ser annorlunda ut nu.
Idag ses tekniken och digitala medier som en självklarhet, en del av vardagen.
Vart man än är finns det alltid någon med en mobiltelefon och främst i skolan ser
man till och med de allra minsta barnen sitta med sina surfplattor och telefoner.
Kanske är det precis det hennes studie också visar. I och med att man dagligen är i
kontakt med de digitala medierna så tänker man inte på det. Hade Hansson (2014)
gjort samma studie idag är jag övertygad om att resultatet hade varit annorlunda.
Hur som helst tror jag att bloggen kommer bli ett allt vanligare verktyg och/eller
hjälpmedel  för  elever,  lärare  och  deras  lärande.  Därför  anser  jag  att  bloggen
kommer vara och är viktig för mig och andra lärare och deras elever idag och i
framtiden. 

Reflektioner av att arbeta med ett gestaltande arbete

Mina egna reflektioner över att arbeta med en blogg och bygga upp den som ett
hjälpmedel i bildundervisningen har varit mycket intressant. Jag har inte bara lärt
mig  hur  man  gör  en  blogg,  jag  har  dessutom  lärt  mig  om  allt  annat  runt
bloggskapande såsom de digitala mediernas roll i skolundervisningen och hur tre
lärare ser på dess användning. Det finns lärare som inte alls vill använda sig av
digitala hjälpmedel i ett annars traditionellt ämne medans andra lärare är väldigt
positiva och ser många fördelar med det digitala. Exempelvis att få inspiration till
sin egna undervisning eller samla och tillsammans med eleverna dela sina arbeten
med samhöriga och allmänheten.  

Metoddiskussion

Sammanlagt har jag fått ett godkännande av sju informanter att de kan medverka i
studien dock har endast tre av dessa svarat på intervjufrågorna. Informanterna är
från olika delar av Sverige och i olika åldrar varav en av dessa är lärarstudent.
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Anledningen till att de har olika åldrar och är spridda geografiskt är för att få en
bredare bild hur det ser ut i större delen av landet och inte bara i exempelvis norra
eller södra delen. Är informanterna dessutom i olika åldrar är det mycket troligt
att de kommer svara väldigt olika i hur deras erfarenheter är med digitala medier.
Innan  jag  började  genomföra  intervjuerna  har  jag  frågat  var  och  en  av
informanterna  vilken  intervjuform  de  velat  ha  och  har  dessutom  gett  dem
möjlighet att närsomhelst välja antingen en vanligt intervju i person eller genom
mail.  Ett  stort  problem jag däremot stött  på är,  som sagt,  att  endast tre av sju
informanter har svarat på frågorna. En trolig orsak kan vara att de fick förhinder
eller  för mycket  arbete  att  göra innan eller  efter  sportlovet och påsklovet som
infaller i mars-april månad. Jag har gång på gång försökt få tag i dem igen men
utan  någon  som  helst  lycka.  Därmed  har  jag  valt  att  släppa  taget  om  dessa
informanter och fokuserar istället på gestaltningen och den empiri jag har istället. 

Då  det  gestaltande  arbetet  är  tänkt  att  kunna  användas  senare  i  min  egna
undervisning har jag valt att ändra bloggen utifrån mina informanters åsikter. De
delar jag lagt till i efterhand är Sidhuvud : Varje gång du går in på en ny flik byter
den bild. Olika färgläggningstekniker: För att visa olika exempel på hur man kan
färglägga digitalt har jag valt att lägga till en rubrik med bilder jag gjort. Några av
mina informanter tyckte dessutom att det vore en bra idé att ha något liknande på
bloggen som inspiration för de som vill pröva sig på det. Och en till Workshop om
färgläggning, denna gång i video form. Innan jag började med inspelningen av
workshopen hade jag stora problem att få till ljudet. Hur jag än gjorde spelades
inget ljud in och tog cirka en vecka att fixa. När jag väl fick till ljudet att fungera
(det var en felinställning i datorn) tog det inte länge innan nästa problem dök upp
nämligen  att  sätta  ihop  ljud  och  bild  till  en  video.  Trots  att  jag  startade
inspelningen av ljudet och videon samtidigt så var det inte synkat med varandra.
Ljudklippet hade av någon anledning förkortats men löstes till sist genom att spela
in ett kort intro till videon. Om man räknar med att det tog någon vecka att fixa
pilotbloggen har jag totalt lagt ner ungefär 4 veckor på att bygga upp bloggen till
hur den ser ut idag. De lärdomar jag tagit del av under bloggskapandet är att man
ska ha gott om tid på sig för att läsa hur man gör och vilka program som är till
hjälp för att till exempel göra en video eller fråga bekanta. 

Fortsatt forskning

Som jag redan sagt många gånger kommer bloggen att utvecklas och användas i
bildundervisningen i framtiden vilket gör att jag troligen kommer få läsa mer om
hur man använder sig av bloggar eller liknande. Lika väl kan jag själv göra en
fortsatt studie om användandet av digitala hjälpmedel i skolundervisningen med
ett större antal informanter och kanske några observationer i olika klassrum. Då
det endast var de unga lärarna som svarade på intervjufrågorna kan man tänka sig
att det finns en underliggande tanke bakom detta. Vilket i sin tur också kan vara
en ingångsport till fortsatta studier. 

30



Referenslista

Björck, Catrine (2014) "Klicka där!": en studie om bildundervisning med datorer.
Stockholm:  Institutionen  för  etnologi,  religionshistoria  och  genusvetenskap,
Stockholms universitet. 

Cuban, Larry (2001) Oversold and underused: Computers in the classroom.
Cambridge och London: Harvard University Press.

Dysthe, Olga (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur  

Dysthe, Olga och Mai-Ann (2003)  Vygotskij och sociokulturell teori. I  Dialog,
samspel och lärande. Dysthe, Olga (red.) Lund: Studentlitteratur. 

Erixon,  Per-Olof  (2014)  Skolämnen  i  digital  förändring:  en  medieekologisk
undersökning. Lund: Studentlitteratur.

Hansson,  Kristina  (2014)  Staten,  skolan  och  digitala  medier. I  Skolämnen  i
digitalförändring:  en  medieekologisk  undersökning.  Erixon,  Per-Olof.  Lund:
Studentlitteratur.

Kvale,  Steinar;  Brinkmann,  Svend  (2014)  Den  kvalitativa  forskningsintervjun.
Lund: Studentlitteratur. 

Lindstrand,  Fredrik  &  Selander,  Staffan  (red.)  (2009)  Estetiska  lärprocesser.
Lund: Studentlitteratur.

Lindström, Lars (2008) Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. KRUT
Kritisk utbildningsskrift nr: 133/134 (1-2/2008)

Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke (2009).Undervisning i teori och praktik:
en introduktion i didaktik. (4:e. uppl.) Umeå: Fundo

Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003)  Bildämnet i en kulturskola för alla. I
Grundskolans  ämnen  i  ljuset  av  nationella  utvärderingen  2003.  Skolverket.
Lenanaders grafiska: Kalmar.

Marner, Anders & Örtegren, Hans (2014)  Digitala medier i ett bildperspektiv. I:
Erixon, Per-Olof red.(2014) Skolämnen i digital förändring : en medieekologisk
undersökning. Lund: Studentlitteratur.

31



Marner,  Anders  (2005)  Möten  och  medieringar  –  estetiska  ämnen  och
läroprocesser  i  ett  semiotiskt  och  sociokulturellt  perspektiv.  Umeå:
Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet. 

Skolverket (2003) Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003
– nuläge och framåtblickar. Lenanaders grafiska: Kalmar.

Steinberg, John (2013) Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur
och ledarskap. Stockholm: Gothia fortbildning AB. 

Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Lund : Studentlitteratur. 

Wikberg,  Stina (2014)  Bland själporträtt  och parafraser: om kön och skolans
bildundervisning. Institutionen för estetiska ämnen, Umeå: Umeå universitet

Digitala referenser:
http://www.thedailyriff.com/articles/how-the-flipped-classroom-is-radically-
transforming-learning-536.php hämtad 2015-01-29 (The flipped classroom) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf hämtad 2015-01-29
(vetenskapsrådets forskningsetiska principer)

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:152248/FULLTEXT01.pdf hämtad
2015-05-05  (Marner,Ander & Örtegren, Hans (2003) Bildämnet i en kulturskola
för alla. Ur: Grundskolans ämnen i ljuset av nationella utvärderingen 2003.)

http://www.krut.a.se/133/krut133-134.pdf hämtad  2015-02-16  (Lindström,  Lars
(2008)  Estetiska  lärprocesser  om,  i,  med  och  genom  slöjd.  KRUT  Kritisk
utbildningsskrift nr: 133/134 (1-2/2008))

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:745557/FULLTEXT01.pdf hämtad
2015-05-10 (Wikberg,  Stina (2014)  Bland själporträtt  och parafraser: om kön
och skolans bildundervisning)

Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i bild. Länk:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?
_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok
%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2556.pdf%3Fk%3D2556 

Skolverket (2011)  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011 (Lgr11) Länk: 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

32

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2556.pdf%3Fk%3D2556
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2556.pdf%3Fk%3D2556
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2556.pdf%3Fk%3D2556
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:745557/FULLTEXT01.pdf
http://www.krut.a.se/133/krut133-134.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:152248/FULLTEXT01.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.thedailyriff.com/articles/how-the-flipped-classroom-is-radically-transforming-learning-536.php
http://www.thedailyriff.com/articles/how-the-flipped-classroom-is-radically-transforming-learning-536.php


kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild 

Skolverket (2011)  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
gymnasieskola 2011 (Lgy 11) Länk:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?
_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok
%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705  

Uppsatser:
Larsson, Jasmine(2014)  Bild-  och formlära; Gjutning och digitala läromedel i
bildämnet. Umeå: Instutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet

Björö, Henning & Sjöstedt, Lars(2014) Digitala hjälpmedel i slöjden: Hur elever
uppfattar  digitala  instruktioner  i  trä  -  och  metallslöjdsundervisningen.  Umeå:
Instutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet.

33

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild


Bilagor

1. Intervjufrågor

Intervjufrågor

Allmän information:
 Finns det något du vill fråga mig innan vi börjar?

 ålder?

 hur många år har du arbetat som lärare?

Tidigare erfarenheter
 har du tidigare arbetat med en blogg i undervisningen? I så fall, hur?
 Om du har använt dig av bloggar tidigare: vad har bloggarna handlat om? 
 Vad tycker bildlärare om digital bildundervisning i allmänhet, tror du?
 Vad tycker du om digital bildundervisning?

Tankar kring digitala bild bloggen
 vad tycker du om bloggen som helhet?
 Är det något som skulle behöva ändras, innehållsmässigt? Utveckla gärna.
 Hur uppfattar du instruktionerna? 

 - skulle du rekommendera dessa för en nybörjare? Utveckla gärna.
 - vilka synpunkter har du kring teknikerna?

 Vad har du för tankar kring teknikerna som förklaras? 
 - Är de relevanta för att lära sig mer om digital bild?

 Har du stött på bloggar likt denna förut? 
 - om du har det: i vilket sammanhang var det?
 - använde du dig av den bloggen? Utveckla gärna. 

Tankar kring blogg som läromedel
 vad är fördelarna med att använda sig av en blogg i undervisningen?
 Vad är nackdelarna med att använda sig av en blogg i undervisningen?

 Avslutningsvis undrar jag: vad har du för tips till den som vill använda sig 
av en blogg i undervisningen?
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2. Informationsbrev

Hej!

Jag heter Emma Johansson och studerar vid lärarutbildningen på Umeå 
universitet. Jag studerar till att bli bildlärare för gymnasieskolan och skriver just 
nu mitt avslutande examensarbete på 30hp. Min uppsats kommer att vara ett 
gestaltande arbete där jag skapar en blogg som hjälpmedel i bildämnet. Bloggen 
kommer att innehålla digitala workshops och tips för att hjälpa den som vill lära 
sig mer om digital bild.

Anledningen till att jag valt att göra ett arbete inom detta ämne är därför att jag 
vill undersöka och analysera hur bloggen kan användas som pedagogiskt redskap i
digital bildbearbetning. Under många år har jag varit intresserad av digital bild 
och hur man kan arbeta med det. Men många workshops på internet är på 
engelska och svåra att förstå om man är nybörjare i ämnet. Jag kommer att göra 
denna studie genom att dels skapa en blogg och dels ha intervjuer med utövande 
bildlärare och bildlärarstudenter, intervjuerna kommer att handla om min blogg 
och allmänt om blogganvändandet i bildundervisningen. 

Eftersom du arbetar som bildlärare undrar jag ifall du skulle vilja delta i min 
undersökning.
Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta. Jag kommer att 
hantera materialet jag samlar in på ett sådant sätt att du ges största möjliga 
konfidentialitet. Materialet kommer dessutom att förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av det. Detta sker i linje med vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, vilka går att finna på följande hemsida: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Jag skulle helst vilja utföra intervjuerna inom februari/mars månad. 

Emma Johansson
Lärarprogrammet med inriktning bild, gymnasieskolan

Institutionen för estetiska ämnen
Umeå universitet

Handledare: Erik Sigurdson

Tel: 0730225527
E-post: emma.e.j@hotmail.se

Handledarens e-post: erik.sigurdson@umu.se
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3. Bilder från skapandet av bloggen

redigeringssida på Wordpress

Bloggens framsida innan förändringen av bloggen

Bloggens framsida efter förändring
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Redigeringssida – redigering av fliken "olika färgläggningstekniker"

inspelning av video och ljud till workshop.

workshop video på Youtube

37



Redigeringssida – redigering av sidhuvud
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