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Abstract

Denna studie undersöker hur måleriskt arbete fokuserat på kvalitéer utöver 

avbildande, funktion och skönhet kan tillgängliggöras och förstärkas inom det 

digitala måleriprogrammet Photoshop. En pedagogisk metod och den digitala 

miljön (”workspacet”) analyseras och optimeras för syftet. Diskurser inom digital 

bildkonst analyseras och synliggörs för att ytterligare möjliggöra en konstnärlig 

frihet på fältet. Arbetet syftar till att vara en grund för bildpedagogisk undervisning 

och uppgiftsbyggande. Studiens empiri genererades av ett småskaligt cykliskt 

måleriexperiment utfört i Photoshop.

Studien finner att måleriskt arbete i Photoshop överlag kan tillgängliggöras och 

förstärkas genom att låta problemlösande och innoverande driva kunskapandet, 

samt ger ett förslag på hur ett specialanpassat måleriworkspace kan vara uppbyggt. 

Vidare finner den även att det är möjligt att öka tillgängligheten till och förstärka 

fokus på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet inom digitalt 

bildskapande genom att använda visuell diskursanalys som motståndspraktik.  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1. Inledning

1.1 Introduktion

 Frihet för konstnärligt uttryck och kreativitet är mänskliga rättigheter enligt 

FN, förenta nationerna. De skyddas i artikel 15 i den internationella konventionen 

om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) och artikel 19 i den 

internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR).  1

Farida Shaheed har skrivit rapporten The right to freedom of artistic expression and 

creativity på uppdrag av just FN. Texten, som översattes och gavs ut av 

konstnärsnämnden 2015, hävdar att kreativitet är en demokratisk rättighet. Denna 

definition gör kreativitet och konstnärlig frihet till något som den svenska skolans 

bildundervisning ska förse elever med. Ann Larsson skriver i förordet:

Den konstnärliga friheten är en mänsklig rättighet, en rättighet för alla 

människor. Konst och kultur påverkar oss både som individer och i möten med 

andra. Konsten är en plats där vi bearbetar hur det är att vara människa.2

 Digitala arbetssätt är redan, och blir fortsatt både viktigare och vanligare för 

alla som arbetar med bildframställning idag. Jag ser i samband med det en nu- och 

framtid där jag som bildlärare kommer behöva kompetens i att arbeta med just 

kreativa och konstnärliga processer i olika digitala program. Jag upplever samtidigt 

att de vanligaste digitala bildframställnings- och behandlingsprogrammen som t.ex. 

de i den välanvända Adobe sviten ofta både känns och behandlas som 

instrumentella snarare än inspirerande och lekfulla - som att de vore maskiner för 

produktion snarare än konstnärliga verktyg och medier. Det har i mitt privata 

digitala bildskapande uppstått många stunder där det konstnärliga måleriet i 

 Larsson, Ann (Ansvarig utgivare) & Shaheed, Farida (förf.) (2015) Rätten till konstnärlig frihet och kreativitet — 1

Rapport från den särskilda rapportören för kulturella rättigheter Farida Shaheed Konstnärsnämndens skriftserie: 2015.1
 Ibid. s. 52
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Photoshop inte längre kan flöda, inte känns intuitivt, fritt och enkelt. I denna studien 

har jag tagit tid att undersöka hur kan jag skulle kunna komma runt det, och vad det 

egentligen är som står i vägen.

Under min tid i två olika gymnasieskolors bild- och mediaklassrum så har jag 

sett hur bildsalens traditionella material såsom t.ex. papper, canvas, penna eller färg 

och pensel upplevs som mer kreativt fria och konstnärligt inbjudande än datasalens 

digitala verktyg, detta trots att många 

unga säkert har större digital än 

traditionell skapandevana. Kanske är detta 

på grund av att de förstnämnda kan 

associeras till den konst som historiskt sett 

varit del av stora ideologiska och politiska 

förändringar för demokrati och mänskliga 

rättigheter — såsom t.ex. modernismens 

mindre tillrättalagda uttryck.

Utöver det så upplever jag även att Adobe 

sviten - och många andra digitala 

bildframställningsprogram - har en hög 

kunskapströskel, eller iallafall förefaller att 

ha det. De introducerande tutorials, kurser 

eller böcker som finns är ofta långa och 

väldigt övergripande. De beskriver ett 

stort antal av de nästan otaliga funktioner 

och verktyg som programmet har, ofta på 

ett överväldigande sätt. Vidare så har 

bilderna som skapas i dessa tutorials har 

också nästan alltid en av två olika looks: en 

”glansig” mycket detaljrik ”fantasy”-aktig 

stil eller det sömlösa fotomontaget. Båda 
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dessa stilar verkar ha en gemensam nämnare i att vara mycket dekorativa och 

uppsynen av att ha varit både väldigt tålamods- och tidskrävande att framställa.

Utifrån detta så är det lätt att som individ dra slutsatsen av att en behöver läsa 

200 sidor eller se på video i 6 timmar för att ens börja skapa digitalt, och att det sedan 

enbart är till för att producera bilder med vissa specifika estetiska uttryck. Bilderna 

ovan är två stiltypiska exempel på den digitala konst som lyfts fram av Adobe, och 

båda har använts för att marknadsföra Photoshop.

Eftersom konst kan vara ett så viktigt instrument för människor att utveckla 

och uttrycka sin humanism, sin syn på världen och sina åsikter om stora komplexa 

frågor som t.ex. sin existens och utveckling via så ser jag det som en del av mitt 

uppdrag som bildlärare inom den svenska skolan att vara del av ett arbete för 

behålla och utveckla bildkonstens kreativa och konstnärliga potential i denna alltmer 

digitaliserade tidsålder. Jag kommer i denna studie mer specifikt undersöka det 

digitala bildframställningsverktyget Adobe Photoshop och hur det fungerar som 

verktyg för ett konstnärligt måleri i en ”modern” och samtida anda. Jag vill vända 

mig emot både ett slentrianmässigt instrumentellt förhållningssätt till Photoshop, 

mediets konventioner, och även i största möjliga mån bortse ifrån 

”kunskapströskeln” till steget in i digitalt måleri. Därigenom vill jag hitta nycklar 

eller insikter som kan hjälpa mig verka för att framtidens digitala bildskapare inte 

har sämre förutsättningar, och därmed minskad friheten att uttrycka sig själva 

kreativt och konstnärligt, än traditionella bildskapare. Alla elever har rätt att 

utveckla och utforska sin egen konstnärliga stil, och att inte ha osynliga 

konventioner eller instrumentella faktorer som begränsar dem. Alla har ska få 

chansen att ”paint against the machine” — antingen den tekniska ”maskinen” de 

arbetar med, eller samhällets maskineri — om de så önskar. Arbetets titel är en 

nickning till det amerikanska rapmetalbandet Rage Against the Machine. ”Fuck you, I 

won't do what you tell me” är en känd textrad som skriks ut av det bandets sångare 

Zack de la Rocha i deras kändaste låt, en fras som under studiens gång fått följa med 

som motkraft genom de många instruktionsfilmer jag sett under arbetet.  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1.2 Bakgrund

I den svenska gymnasieskolan så specificeras det i styrdokumentet för ämnet 

bild att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ”Förmåga att 

arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa 

processer” och få ”förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär”.  I det 3

centrala innehållet för alla de fem bildkurserna inom ämnet står det även att elever 

ska arbeta med konstnärliga processer.  4

Men vad är kreativa och konstnärliga processer mer än att ”arbeta nytänkande, 

idérikt och med personligt uttryck”? Att beskriva det konstnärliga görandet är ju 

notoriskt svårt. Inger Bergström skriver i sin masteruppsats KONSTNÄRLIG 

PROCESS — SSECORP GILRÄNTSNOK – att beskriva det konstnärliga görandet om hur 

ämnet har en undanglidande karaktär, mytomspunnen, på samma sätt som 

konstnärsrollen överhuvudtaget har.  Men, eftersom att jag i denna studie vill 5

försöka hitta sätt att ytterligare tillgängliggöra just dessa svårfångade begrepp inom 

digitalt bildskapande och måleri så vill jag ändå försöka förstå dem bättre.

Jag kommer främst att använda ett konsthistoriskt perspektiv för att undersöka 

och diskutera vad den samtida konsten och konstnärsrollen är. Konsthistorikern 

Larry Shiners bok The Invention of Art ser konst på som en modern uppfinning som 

uppstod på grund av sociala förändringar under 1700-talet. Boken beskriver hur 

konstbegreppet utvecklats till det samtida. Från antiken fram till 1700-talet så var en 

konstnär eller hantverkare en skicklig tillverkare eller utövare, och ett konstverk var 

den användbara produkten av skickligt arbete. ”Konst” fram till denna tidpunkt 

betydde med andra ord ungefär samma sak som det grekiska ordet techne, eller på 

 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bild i gymnasieskolan (SKOLFS 2010:169) s. 2 f.3

 Ibid. s. 4; 5; 8; 10; 16.4

 Bergström, Inger, KONSTNÄRLIG PROCESS — SSECORP GILRÄNTSNOK – att beskriva det konstnärliga görandet, 5

Masteruppsats, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, 2017. 
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engelska ”skill”. De modernistiska rörelserna från ca 

1920 och framåt — med bland annat action painting, 

abstrakt expressionism, informell konst, och naivism (se 

bilder intill) — banade ny väg för det traditionella 

måleriet med spontan penselföring, duttar och 

färgklickar direkt från tuben, och frånvaro av ett 

centralperspektiv. Shiner beskriver hur konstbegreppet 

med kubismen tar steget från avbildandeidealet med 

genom att visuellt fragmentera motiven. Med 

expressionismen tar begreppet även ett definitivt steg 

ifrån skönhetsidealet, genom rörelsens fokus på att 

försöka återge starka känslor snarare än skönhet. 

Slutligen, med den konstruktivistiska rörelsens centrala 

tanke om att konst inte behövde referera till eller vara 

något annat än just ”sig själv”, t.ex. färg på duk, är det 

historiska slutet för att konst måste vara något 

nödvändigtvis representativt och/eller funktionellt även 

ett faktum. Måleriet tar i detta historiska skede, 

åtminstone delvis, form som en intuitiv, odefinierbar och 

expressiv uttrycksform — med potential att innehålla 

massor av kvalitéer utöver avbildande, funktion och 

skönhet. Dessa tre kvalitéerna, som tidigare varit helt 

centrala för att något skulle kunna definieras som konst, 

förpassas därmed till historien. Shiner skriver angående 

de modernistiska tankegångarna: ”Att kalla något 

”vackert” blev en svag komplimang jämfört med 

beskrivningar som ”betydande”, ”komplex” och 

”utmanande.”.6

 Shiner, Larry E. (2001) The invention of  art: A cultural history Chicago: Univ. of  Chicago Press s. 2476
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Även det tidiga 1900-talets naivism — en konströrelse som kännetecknades av 

ett antiakademiskt förhållningssätt till både bildframställning i sig och vad som var 

”bra” eller ”god” konst — vidgade och frigjorde både måleriet och konsten, samt var 

med och ytterligare luckrade upp skönhetsnormen. Som en följd av dessa tre 

tidigare normers uppluckrande så blir den moderna konströrelsen den punkt i 

historien där konstnärer för första gången kände sig fria att lita på sina inre visioner 

och uttrycka dessa visioner i sitt arbete , att använda det verkliga livet (sociala frågor 7

och intryck från sina liv) som ämne och att experimentera och ”uppfinna” så ofta 

som möjligt . Dessa strömningar formar vad vi idag känner som kreativitet och 8

konstnärlighet.

Beskrivningar av de modernistiska rörelsernas nya traditioner och 

samtidskonsten är dock inte uttömmande eller tillräckliga för att beskriva hela den 

komplexa bilden av vad konst är eller hur ett konstnärligt arbete ser ut & fungerar. 

Konst är svårt att definiera, och tvister om hur det ska klassificeras kommer nog 

pågå så länge begreppet existerar. Arthur C. Danto, en Amerikansk konstfilosof 

skriver att konst kan definieras som ”förkroppsligad mening” . Den franske målaren 9

Jacques-Louis David hävdade att man endast var konstnär om man ger sina tankar 

en kropp och perfekt form . R.G. Collingwood, en engelsk filosof skriver I The 10

Principles of Art att en hantverkare vet vad han vill göra innan han gör det, men att 

göra ett konstverk är en sällsam och riskabel historia där skaparen aldrig vet helt vad 

han gör förrän han gör det . Den ryske författaren Leo Tolstoy skrev i sin essä What 11

is Art? ”To evoke in oneself a feeling one has experienced, and…then, by means of 

movements, lines, colors, sounds or forms expressed in words, so to transmit that 

feeling—this is the activity of art.” .12

 Shelley Esaak (2019) What Is Contemporary Art? https://www.thoughtco.com/what-is-contemporary-art-1829747

 Shiner s. 1978

 Danto C. Arthur (2013) What Art Is. New Haven: Yale University Press.9

 Brookner, Anita (1980) Jacques-Louis David. London: Chatto & Windus.10

 Collingwood, R.G. (1938) The Principles of  Art. Oxford: The Clarendon Press.11

 Tolstoy, Leo (Översatt av Richard Pevear & Larissa Volokhonsky) What is Art? London: Penguin, 1995/1897.12
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Jag kan tycka att alla dessa har rätt, men samtidigt att ingen av dem beskriver 

helheten. Att det inte finns ett svar. Peter Selz, en amerikansk konsthistoriker, har 

sagt följande om konstbegreppets historiska utveckling: ”If one general statement 

can be made about the art of our times, it is that one by one the old criteria of what a 

work of art ought to be have been discarded in favor of a dynamic approach in 

which everything is possible” . 13

Det går alltså inte att beskriva vad konst är, hur det är beskaffat. Men, med det 

konsthistoriska perspektivet så går det att formulera vad som historiskt stått i vägen 

för vårat samtida konstbegrepp, vilka regler och krav det gjort sig av med för att ha 

nått sin nuvarande form, vilka "old criteria of what a work of art ought to be” som 

har kasserats. Dessa kraven — upplevda eller uttalade — på att konstverk ska vara 

avbildande, funktionella eller vackra motverkar den konstnärliga friheten som vi 

definierar den idag. På grund av detta så tänker jag mig att just frånvaron av dessa 

tre gamla kraven eller normerna kan kallas väsentlig för att konstnärligt skapande 

ska kunna äga rum idag. Annars passar både skaparen och verket snarare bättre in i 

den mer skönhets- och funktionsbetonande hantverkskategorin.

Att allt är möjligt inom konst tycker jag reflekteras hyfsat i konsttidskrifterna 

jag läser, på museer och på gallerierna jag går på. Alla möjliga verk lyfts på dessa 

plattformarna, även om de är de fula, obegripliga och helt ofunktionella så betraktas 

de som konst. Jag ser däremot inte alls samma variation i uttryck inom den digitala 

bildkonstvärlden. Att fult och obegripligt måleri hänger på alla stora museer och 

gallerier må vara sant för den traditionella konstvärlden, men min undersökning 

finner att dessa inte riktigt hängt med in i den digitala kanonen, där de jämförelsevis 

lyser med sin frånvaro.

Vi befinner oss också en samtid där politiska beslut fattas om att så kallad 

”klassisk och tidlös” konst ska vara den enda som finns på allmänna platser . De 14

 Selz, Peter (1981) Art in Our Times: A Pictorial History 1890-1980. New York: Harcourt College Publishers.13

 https://www.svt.se/kultur/solvesborgs-styrande-rostar-om-kontroversiellt-forslag-pa-kulturomradet; https://14

www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/sverigedemokraterna-vill-stoppa-provocerande-konst
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främst högerkonservativa politikerna som fattar dessa besluten, och i en allt större 

utsträckning styr de statliga bidragen till kulturarbetare, gör att både samtida 

konstnärer och konstnärliga uttryck får allt mindre utrymme — både i form av 

exponering och ekonomiska bidrag.

Ett exempel på detta är när Rolf Hans Berg (SD), ordförande för Fritids- och 

kulturnämnden i Sölvesborg kommun, förklarar det under 2019 genomröstade 

handlingsprogrammet med genomgripande förändringar på kulturområdet. ”Bland 

annat föreslår de styrande att kommunen ska undvika utmanande samtidskonst när de köper 

in konst. Detta till förmån för klassisk och tidlös sådan.” Rapporterar SVT. I exemplet 

nedan representeras den ”klassiska och tidlösa” stilen som ”tilltalar allmänheten” 

med en tavla med naturalistiskt uttryck av den svenska konstnären Johan Sevenbom 

(1721 - 1784) och den utmanande samtidskonsten som ”bara strävar efter 

normkritik” med ett verk ur Liv Strömqvists bildserie The Night Garden (2017). 

Liv Strömqvists verk har tydliga samtida kännetecken med bland annat sina 

ostädade streck, synliga penselföring och icke-naturalistiska ”snabba” 

serieteckningsestetik. Syftet med dessa bilder är inte att i avbilda en vacker vy av ett 

frodande maktcentra som i fallet med Sevenboms tavla, utan snarare kanske att lyfta 
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ett tabubelagt ämne (menstruation) med 

en upprorisk och feminint betingad 

stilgenre & estetik. Strömqvists teckningar 

har en även markant frånvaro av de 

historiskt ”fina” teckningsinslagen såsom 

mjuka skuggningar, detaljrikedom, 

förkortningar och central- eller 

trepunktsperspektiv. Sevenboms tavla är å 

andra sidan en väldigt tidstypisk 

uppvisning av alla dessa, precis som 

nästan allt för-modernistiskt måleri. Den 

”klassiska och tidlösa” konsten ”som tilltalar 

allmänheten” Rolf Hans Berg talar om 

verkar alltså vara från innan 

modernismen — den epok som definitivt frigjorde måleriet från att vara ett rent 

hantverk, detaljstyrt och i huvudsak enbart tillverkat på beställning av samhällets 

rika och mäktiga för att fylla tydliga för syften — till att bli en uttrycks- och 

konstform tillgänglig även för mindre privilegierade personer och grupper att t.ex. 

bedriva klass- och 

genuskampsbetonade 

projekt och 

manifestationer 

igenom.  Idag är 15

denna konstnärliga 

och kreativa friheten 

betraktad som en så 

pass viktig del av en 

människas liv att den 

 Shiner (2001)15
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är en mänsklig rättighet skyddad av FN, som tidigare nämnt. Shaheed betonar 

speciellt att konstnärers största hinder ”har att göra med deras bräckliga ekonomiska 

och sociala situation”  och att ”statlig kulturpolitik måste ta konstnärliga friheter i 16

beaktande”  när stöd utformas och fördelas. Genom att rikta statliga medels 17

köpkraft enbart mot konstverk och konstnärer som producerar enligt en för-

modernistisk modell så bidrar man till att åter reducera konsten och måleriet till 

något som enbart bör fylla en dekorativ funktion med ett tekniskt avancerat och 

tidskrävande uttryck. Därigenom kan dessa politiker även sägas bidra till att 

underminera den konstnärliga och kreativa friheten.

Samma hantverksbetonade och instrumentellt dekorativa inställning till måleri 

som genomsyrar den högerkonservativa kulturpolitiken verkar som tidigare nämnt 

även återfinnas på gallerierna och plattformarna för digital bildkonst.

Spår av samma inställning återfinns även inom bildundervisningen när den 

behandlar digitala medier. Al Degennaro och Brenda Mak beskriver samt bemöter i 

A Diffusion Model for Computer Art in Education den allmänna uppfattningen av den 

digitala miljön som ”antiseptisk, mekanisk och hämmande för den kreativa 

processen”,  och hur den når ända in i bildklassrummen. Bildlärarna och forskarna 18

Joanna Black och Kathy Browning, författare till bland annat artikeln Creativity in 

Digital Art Education Teaching Practices beskriver: ”Even when art teachers employ 

technology within their classrooms, it is alarming that many use it in ways that do 

not foster the creative process”.19

Att den skapandeteknik som tar allt större plats både i samhället och i 

bildundervisningen används på ett sätt som är hämmande för elevers kreativitet är 

inte hållbart i relation till elevernas rättigheter. Även Diane Gregory observerar det 

okreativa sättet på vilket många bildlärare behandlar digitalt bildskapande i sin text 

 Larsson & Shaheed, s. 1816

 Ibid. s. 1417

 Degennaro, Al & Mak, Brenda L. (2002) A Diffusion Model for Computer Art in Education, Journal of  18

Educational Technology Systems 31:1 s. 6
 Black, Joanna & Browning, Kathy (2011) Creativity in Digital Art Education Teaching Practices, Art Education, 64:5 19

s. 20
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Boxes with Fires: Wisely Integrating Learning Technologies into the Art Classroom. Hon 

skriver: 

… art teachers typically use established computer technologies as teaching 

or presentation tools rather than facilitating student's creative production and 

thinking, collaborative learning, problem-solving and higher order learning... 

[Yet art] teachers have the capacity for creative thinking, problem solving, and 

risk taking…20

Det finns dock saker att göra åt detta. Resultaten i Degennaro och Maks studie 

är försiktigt positiva och visar att antagandet av och brukbarheten hos digitalt 

bildskapande som konstnärligt medium kan höjas. Deras studie finner bland annat 

att förbättring av mjukvarans användbarhet och estetik har positiva konsekvenser.  21

 Gregory, Diane (2009) Boxes with Fires: Wisely Integrating Learning Technologies into the Art Classroom, Art Education, 20

62:3 s. 48
 Degennaro & Mak (2002) s. 521
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1.3 Syfte

Mot ovanstående bakgrund är studiens syfte att undersöka och utveckla ett 

arbetssätt för konstnärligt digitalt måleri i Photoshop med fokus på motstånd mot 

avbildande-, funktions- och skönhetsnormer. Detta kommer att ske genom en 

undersökning av och ett arbete med mjukvarans användbarhet och estetik. Syftet är 

även att bättre sätta mig in i hur den för unga så närvarande digitala konstvärden ser 

ut, och därmed bättre kunna förstå vilka diskurser som är styrande där, samt hur de 

påverkar utövare. Detta kommer ske genom en visuell diskursanalys.

Att ha arbetssätt och insikter kring detta ser jag som viktigt för att kunna 

bedriva en demokratisk bildundervisning i vår digitala samtid. Arbetet syftar därför 

även till att vara en orienterande grund för bildpedagogisk undervisning om digitala 

verktyg och miljöer.

Min studie syftar även till att utveckla ett konkret och användbart workspace 

inom Photoshop som underlättar för kreativt och konstnärligt digitalt måleri — utan 

avbildande-, funktions- och skönhetsnormer — som kan användas i exempelvis 

bildundervisningssituationer. Det finns inga tidigare gjorda studier med detta 

praktiska fokus och syfte att finna, varken internationella eller svenska.

Min undersökning motiveras av hur låg den kreativa och konstnärliga 

kompetensen är rörande digitala bildframställningsverktyg hos lärare och elever i 

bildundervisningssammanhang. Dessa kompetenser är inte tillräckligt utvecklade 

relativt den engagerande, utvecklande, och demokratiserande potential som ämnet 

har. Denna diskrepans mellan potential och praktik är något jag både upplevt själv i 

skolmiljöer och något som beskrivs i forskning, bland annat den gjord av Gregory, 

samt Black & Browning (se avsnitten bakgrund och tidigare forskning).  

16



1.4 Frågeställning

I enlighet med det jag får ut av Larry Shiners texter om det historiska konst- 

och konstnärsbegreppet och det påföljande antagandet att samtida konstnärlighet 

och kreativitet gynnas av en avsaknad av hindren avbildningsidealet, 

skönhetsidealet & funktionsidealet och med en utgångspunkt i att försöka 

undersöka och utveckla bildpedagogiska arbetssätt för digitala verktyg så frågar jag:

Hur kan digitalt måleriskt arbete fokuserat på kvalitéer utöver avbildande, 

funktion och skönhet tillgängliggöras och förstärkas inom programmet Photoshop?

Och vidare:

Vilka disciplinerande rådande diskurser existerar inom den digitala 

bildkonstvärlden?

Samt till sist:

Hur kan jag förbättra Photoshops användbarhet och estetik i ett måleritekniskt 

avseende?
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2. Empiri

Min huvudsakliga empiri kommer ifrån min konstnärliga forskning som skett i 

formen av ett måleriexperiment. Experiment var ett iterativt, det vill säga 

upprepande, undersökande arbete av digitalt måleri i Photoshop som under 

studiens gång genererade totalt 26 stycken digitala måleriprojekt. Jag har gjort detta 

för ett djupare perspektiv på att konstnärligt måla digitalt med Photoshop och för att 

få erfara hur dess gränssnitt och uppbyggnad styr och påverkar ur en kreativ och 

konstnärlig aspekt. Denna kunskap används sedan som grund för att kunna 

förbättra den digitala miljön ur just en måleriskt konstnärlig och kreativ aspekt.

Inom ramen för detta iterativa undersökandet så har visuella diskursanalyser 

blivit aktuella, både av bilder producerade inom måleriexperimentet och av digitala 

bildkonstverk producerade av andra. Totalt analyseras åtta stycken av de 26 egna 

måleriexperimenten — de fyra tidigaste respektive senaste — och tre bilder av andra 

kreatörer. De verk som är gjorda av andra är alla bilder producerade av 

professionella etablerade digitala kreatörer utvalda av Adobe som går att finna i 

deras utbildande och informerande videoserie om digitalt måleri och illustration. 

Dessa bilderna kan på grund av sin utgivare och kontext ses som representativa för 

hur Adobe tänker sig att deras verktyg och program ”skall”, bör och kan användas, 

och kan därför som en förlängning av detta även ses som representativa för en 

disciplinerande rådande diskurs inom digital bildkonst. Enligt Foucaults teorier styr 

och påverkar diskursen utövare, och för att individer ska kunna nå ökad frihet i sitt 

skapande så behöver de göras synliga och därigenom mer valbara.  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3. Urval & avgränsning

Jag har i relation till studiens tidsram, min oerfarenhet som forskare, och på 

grund av min historiska konstnärsroll som huvudsakligen traditionell målare valt att 

fokusera på enbart programvaran Photoshops måleritekniska funktioner och den 

tvådimensionella subgenren av digital bildkonst. Photoshop är en branschstandard, 

vanligt förekommande på svenska gymnasieskolor och kunskaperna eller teknikerna 

som en utvecklar inom detta program är generellt väldigt översättningsbara till 

andra liknande stora program på marknaden, exempelvis konkurenterna Gimp & 

Corel painter.

Med tanke på mitt framtida yrke så kommet fokuset att vara ett praktiskt 

problemlösande och ett lärande omkring digitala medier som går att ta med in i t.ex. 

en klassrumsmiljö för undervisning och handledning.  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4. Metod & tillvägagångssätt

Jag har siktat på att genomföra en småskalig och praktisk undersökning av 

digitalt måleri med fokus på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet. 

Syftet är att bättre förstå detta måleris utmaningar och förutsättningar i programmet 

Photoshop, och hur de eventuellt kan kringgås eller övervinnas för att ytterligare 

tillgängliggöra en kreativ och konstnärlig process inom Photoshop, så obehindrad 

som möjligt av skönhets-, funktions-, eller avbildandenormerna.

 

Min huvudsakliga metod är konstnärligt utforskande i form av ett iterativt 

måleriexperiment, där jag använder aktionsforskningens olika steg. Ordet ”Iterativ” 

kommer av nylatinets iterativus och är ett adjektiv som utmärker upprepande och 

betecknar (regelbunden) upprepning av en handling.  22

Bild: Aktionsforskningens cykliska iterativa process som illustrerad i Forskningshandboken.23

Konkret så har denna metod inneburit att jag har målat tills att ett problem 

uppstått, varpå jag systematiskt enligt aktionsforskningens stegvisa modell (se bild 

 SAOB Spalt I 1247 band 13, 1933 (http://www.saob.se/artikel/?unik=I_1071-0264.02hW&pz=5)22

 Denscombe, Martyn (2018). Forskningshandboken 4. uppl., Lund: Studentlitteratur s. 17723
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ovan) undersökt det problemet och försökt lösa det, för att sen fortsätta måla tills att 

ett nytt problem uppstår, och då låta cirkeln upprepa sig.

Jag har valt att kombinera element från just aktionsforskningen med mitt 

konstnärliga skapande för att kunna ha största möjliga fokus på att lösa de konkreta 

problemen som jag faktiskt stöter på under arbetet, och genom det ha möjlighet att 

förbättra och utveckla den praktiska effektiviteten vid måleriskt arbete i Photoshop. 

Denna specifikt praktiska inriktning är ett karaktäristiskt drag för just 

aktionsforskningen.  Denscombe skriver: ”En av de vanligaste typerna av 24

förändring vid aktionsforskning gäller den professionella självutvecklingen. Enligt 

föreställningen om självutveckling bör en person vilja förbättra sina metoder, och 

detta bör medföra ett ihållande sökande efter sätt att förändra praktiken till det 

bättre.”.  Eftersom aktionsforskningens upprepande process är en strategi som 25

lämpar sig väl när man önskar förändring och möjligheter att upptäcka nya 

kunskaper och alternativa handlingsmetoder  så passar den väl för mig att använda 26

i min undersökning av de måleriska aspekterna av Photoshops verktyg och 

programfunktioner.

Det ska tilläggas här att aktionsforskning oftast används på ett helt annat sätt, 

exempelvis som metod för organisationer och företag inom områden som 

utbildning, organisationsutveckling, hälsovård och social omsorg för att finna och 

isolera rutiner som man vill förändra, t.ex. för en ökad effektivitet eller hållbarhet.  27

Jag har således arbetat med aktionsforskning lite på ett sätt som är i samklang med 

mitt tema att göra motstånd mot mediets rådande diskurs, i andan av naivismens 

självlärda ideal, med Rage Against the Machines kända textrad ”Fuck you I won’t do 

what you tell me” , och med ett bortseende från kunskapströsklar.28

 Ibid. s. 17324

 Ibid. s. 176 25

 Ibid. s. 173 f.26

 Ibid. s. 17327

 Rage Against the Machine (1992) Killing in the Name (https://www.ratm.com/track/killing-in-the-name-2/)28
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Den metodkombinationen av konstnärlig forskning och aktionsforskning som 

jag använder mig av rymmer möjligheter att göra diskursivt motstånd — förändring 

anses som en integrerad del av aktionsforskningen, både som ett sätt att ta itu med 

praktiska problem och som ett medel att få större kännedom om fenomen och 

företeelser.29

Det cykliska/iterativa arbetssättet innebär frekvent återkoppling och 

möjligheter att förändra undersökningens olika komponenter — de går att utöka 

eller minska vid behov. Detta har varit en viktig del av mitt arbete som har varit 

präglat av omformuleringar och nya problem. Det cykliska/iterativa arbetssättet 

innebär även att dem eller det som undersöks är med och utformar undersökningen 

på ett aktivt och bidragande sätt istället för att enbart vara passiva objekt som blir 

undersökta , vilket har varit väldigt passande för denna studiens syften. På grund 30

av arbetssättets cykliska natur så har jag delat upp min process i vad jag kallar olika 

”varv” av arbetscykler. Stegen 2 och 3: ”Kritisk reflexion” och ”Forskning” (se bild 

ovan) i dessa varv har ibland inneburit visuell diskursanalys, av både egna bilder 

och digital konst publicerad av Adobe.

Den visuella diskursanalysen tillkom för att utreda om huruvida de problem 

jag stött på kunde bero på en disciplinerande diskurs som jag uppfattat och 

internaliserat som ”rätt”. Jag försöker i min undersökning synliggöra diskursen för 

”bra” digital bildkonst via analyser av de bilder som produceras inom ramen för 

videor om digitalt måleri och illustration utgivna av Adobe. Urvalet av videor 

skedde utifrån de som vid tillfället var populärast och hade flest visningar. Efter 

detta så tillkommer analyser av mitt egenproducerade bildmaterial utifrån denna 

diskursen, i ett försök att se hur den har påverkat min egna bildskaparprocess.

 Ibid. s. 17429

 Denscombe s. 17330
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Min iterativa process har förenklat och översiktligt sett ut på följande sätt:

1. Praktik: Arbetar måleriskt i Photoshop

2. Kritisk reflexion, identifiera problem: Känner mig överväldigad, styrd och 

begränsad av verktygen  

Kritisk reflexion, möjlig förändring: En arbetsstationsinställning (kallat 

”workspace”) med enbart relevanta verktyg? Korta & många tutorials om verktyg?

3. Efterforskning: Tittar på existerande tutorials om verktyg & skapandeprocesser.

4. Strategisk planering, handlingsplan: Skapa ett smidigare workspace.

5. Handling, implementerade förändringar: Skapa ett workspace som enbart 

innehåller de verktyg jag använt under mitt senaste arbetspass och arbeta vidare 

med denna förändring aktiv.

Och sen så är jag tillbaka på steg 1 igen, upprepningen pågår. På en direktare 

och praktisk nivå så har mer specifika problem hanterats efter behov och impuls, 

t.ex. vilka verktyg som är relevantast, vilken ikonstorlek som är optimalast, vilken 

sorts simulerad canvas som fungerar bäst, osv. Alla dessa problem hanterades enligt 

samma modell.  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5. Teori & tolkningsram

Jag baserar undersökning och bearbetning på två perspektiv. Först filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucaults teorier om disciplinering och makt, samt hans 

beskrivning av rådande diskurser som sätter normer och disciplinerar oss in i dessa. 

Sedan, som en förlängning av detta, lyfter jag även in diskursanalys som visuell 

metod.

5.1 Diskursanalys
Michel Foucault skriver om olika tekniker att disciplinera och forma individer 

för att leda och styra deras beteenden. Han beskriver det i termer av ”rådande 

diskurser” — diskurserna sätter normen och disciplinerar oss in i den. Enligt 

Foucault betyder dock inte disciplinera att tyrannisera. Disciplinering är är ett 

mycket subtilare sätt med vilket människor ändå görs lydig, produktiv och 

kontrollerbar. Disciplinering verkar inifrån människan själv, och är inte en 

konsekvens av direkta order och regler som meddelas från någon annan. Den 

fungerar genom att den egna kroppen utvecklar så kallade disciplineringsfunktioner, 

en självkontroll som styr våra beteenden. Disciplinering är ofta osynlig och 

”självklar”, ofta tänker vi inte på varför vi begränsar våra handlingar, beteenden, 

beter oss på ett visst sätt. Ett känt Foucaultcitat som reflekterar detta lyder ”Själen är 

kroppens fängelse”. Genom att syna och utmana våra disciplineringsfunktioner så 

kan vi göra motstånd och sträva efter frihet.31

För Foucault så existerar bara ”frihet” till en begränsad grad,  men han ser 32

ändå ett stort värde i att försöka göra motstånd mot de disciplinerande diskurserna. 

Det motståndsarbetet sker i två steg. Det första är en analys: öka medvetenheten och 

 Gytz Olesen, S. & Møller Pedersen, P. (red.) (2004). Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv: en presentation av: Karl Marx 31

& Friedrich Engels, Émile Durkheim, Michel Foucault, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, 
Anthony Giddens Lund: Studentlitteratur s. 88-96

 Taylor, Dianna (red.) & May, Todd (2014) Michel Foucault: Key Concepts, Routledge: Oxon & New York s. 7432
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kunskapen om maktfaktorerna. Att förstå ”…what they are, how they came to be 

that way, and what their effects are. It is only then that we can liberate ourselves 

from them.”.  Det andra steget är att initiera en förändring av det som påverkar 33

oss.34

Jag undersöker med hjälp av denna teori den rådande diskursen inom digital 

bildkonst och hur den kan tänkas disciplinera digitala bildkonstnärer.

5.2 Visuell diskursanalys
Yvonne Eriksson och Anette Göthlund beskriver i boken Möten med bilder hur 

diskursanalys som visuell metod ”…kan hjälpa oss att besvara frågorna Vad säger 

bilden, till vem – och på vilket sätt? Vilka ”sanningar” skapas här?”.  En av 35

diskursanalysens viktigaste teman är just att klargöra hur de visuella tecknen skapar 

och upprätthåller vad som kallas för sanningsregimer. Det är just Eriksson och 

Göthlunds beskrivning av metoden som jag kommer att använda mig av i denna 

studien. Steg vid diskursanalys av bilder:

• Identifiera tecken på denotativ nivå

• Identifiera tecken på konnotativ nivå

• Identifiera kontext

• Identifiera interkontextualitet: nyckelteman & återkommande visuella 

mönster från andra bilder/texter

• Uppmärksamma vad som saknas/är frånvarande: Vad säger bilden inte, vem 

tilltalas inte och vem syns inte eller hörs inte i bilden eller texten? Dessa frågorna 

kan synliggöra relationer och maktförhållanden mellan diskursens olika tecken.36

 Ibid. s. 7433

 Ibid. s. 7534

 Eriksson, Yvonne Göthlund, Anette (2012) Möten med bilder, Studentlitteratur: Lund s. 4735

 Ibid. s. 47 f.36
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5.3 Tolkningsram
Eftersom metoden jag använt i denna studie gör mitt personliga skapande och 

konstnärskap till en så pass central del av arbetet så inkluderar jag även en 

översiktligt redogörande tolkningsram.

Jag har utövat konst och måleri i över 20 år, och har under den tiden haft 

många personliga upplevelser som har lett till en tro på konstnärligt utövande som 

stärkande för individen både som människa och samhällsmedborgare. Jag fick när 

jag var 15 år för första gången en komplimang av för ett verk som inte var 

dekorativt, utan spretigt och kletigt. Jag hade inte tänkt visa det för bildläraren, men 

hon såg det och kallade det ”Uttrycksfullt! Du förmedlar en stark känsla!”. Jag kan 

tänka på den stunden än idag, hur den så fullständigt förändrade min inställning till 

mitt skapande. Även om min konstnärliga praktik dröjde sig kvar i det dekorativa, 

avbildande och funktionella långt efter detta (designa posters som lockar till besök, 

designa en sexig tatuering, måla ett fint landskap att sätta upp på väggen…) så fanns 

denna lilla komplimang för något fult, oklart och eget kvar som en liten tråd att börja 

följa till någonting nytt och läskigt men fantastiskt. Att ha dragit i den tråden har lett 

mig till att finna nya upplevelser av både mig själv och min omvärld, och har både 

på lång och kort sikt bidragit massvis till att höja och dimensionera min självkänsla 

och empati. Det denna läraren gjorde för mig hoppas jag också kunna göra för mina 

elever inom ramen för min framtida yrkesroll som lärare.

Mitt konstnärsskap är historiskt dominerat av det traditionella skapandet 

snarare än det digitala, även fast det sistnämnda länge ingått. Denna erfarenheten 

delar många i min generation, samt kanske något förvånande, många av de 

gymnasieelever jag mött som går i skolan idag. Om denna allmänna erfarenhet av 

att ha en traditionell penna-papper-färg-duk bildskapargrund att stå på när en går in 

i det digitala bildskaparvärlden kommer kvarstå i framtiden vet jag inte, men för 

mig har den i detta arbetet varit både en förutsättning och en krass verklighet jag 

inte försökt motarbeta. Det var sättet jag (och så många andra med mig) ”lärde” mig 

att uttrycka mig på, och det kommer därmed alltid kännas lite bekvämare. Därför 
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kom jag ibland att sträva åt att få Photoshop att bete sig mer som t.ex. en traditionell 

pensel, arbetsplats, etc. när jag söker efter att förbättra användbarheten och estetiken 

i ett måleritekniskt syfte.

En annan personlig erfarenhet som kan vara relevant att delge är att när jag i 

20-års åldern runt år 2010 började praktisera konst professionellt och delta i en av 

Stockholms konstkontexter så blev min bild av ”vad konst är” kraftigt färgad av de 

då rådande värderingarna. Där och då var epitetet ”hötorgskonst” — en stil 

kännetecknad av ett avbildande och sin dekorativa funktion — var en av de värsta 

möjliga förolämpningarna som du kunde ge ett konstverk.

Dessa är de tre personliga erfarenheterna jag uppskattar har påverkat mig mest 

med avseende på denna studien.  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6. Tidigare forskning

Joanna Black & Kathy Brownings text Creativity in Digital Art Education Teaching 

Practices, Art Education finner att bildundervisningen om och med digitala medier är 

framgångsrikast när elever får lära sig tekniker specifikt för att utveckla sina 

konstnärliga projekt på olika och kreativa sätt. Ett problemlösande och innoverande 

bör driva kunskapandet på detta ämnesområde där sådana enorma mängder 

information och tekniker finns. Deras emfas på processbaserat problemlösande som 

den bästa pedagogiska ingången i digitalt skapande är en viktig anledning till mitt 

metodval. De skriver ”An important approach to teaching digital arts is recognizing 

that students need not comprehend all that there is to know about the software. 

Rather, students can learn the software through the act of creating.”.37

De finner att ett fokus på själva tekniken ofta leder till att elever mekaniskt 

genomför uppgifterna utan att kreativt uttrycka sig alls. Att bortse från 

kunskapströsklar tills eleverna faktiskt snubblar över en är den metod de framhåller 

som bäst. Vidare så betonar de även värdet av att låta elever experimentera och 

utforska snarare än att komplettera givna uppgifter: ”Teachers need to allow 

students the freedom to experiment with software and, when something does not 

work, try something else. They can spend more time digitally exploring, rather than 

just completing assignments.”.38

Deras slutsats: ”…technology should not "drive" the preservice and in-service 

training; rather, teachers should begin with compelling, imaginative, and conceptual 

ideas. The results indicate that what led to success was the overall pedagogical 

approach. It is recommended that technology play a secondary role to creative 

pedagogy enabling the concepts of teaching and learning to drive the art education 

 Black, Joanna & Browning, Kathy (2011) Creativity in Digital Art Education Teaching Practices, Art Education 64:5 s. 37
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 Ibid. s. 2138
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curriculum. Students achieved success when they learned the technology specifically 

to enable them to develop their artistic projects in creative, diverse ways.”.39

När jag utformade mitt cykliska måleriexperiment så utgick jag mycket från 

denna studie och dess fynd. Måleriexperimentet använder den pedagogiska 

metoden beskriven av Black & Browning: att låta problemlösande och innoverande 

driva kunskapandet, att bortse från initiala kunskapströsklar och istället bara köra 

på tills jag stöter på patrull.

En annan relevant studie är A Diffusion Model for Computer Art in Education 

gjord av Al Degennaro och Brenda L. Mak 2002. Den fokuserar mer på mjukvarans 

relation till digitalt skapande. Degennaro och Mak finner att användandet av digitala 

bildskapandetekniker kan stärkas och spridas till fler användare genom 

förbättringar av användarvänligheten i mjukvaran och dess digitala estetik.

Denna studie är en viktig grund för mig att stå på i mitt undersökande av 

gränssnittets relation till kreativiteten och skapandelusten. Dess resultat konkret 

bekräftar att den digitala miljön (gränssnittet, inställningarna) är styrande för hur 

pass kreativt användare beter sig, och att en genomtänkt digital miljö har en positiv 

påverkan på användarens kreativitet och skaparglädje. I deras egna ord: ”Results 

indicate that the adoption of computer art can be improved by enhancing software 

usability and computer art aesthetics.” . De finner även andra åtgärder med positiv 40

effekt på integrationen mellan digitalt skapande och den fria kreativiteten, bland 

annat att vidga testpersonernas kunskap om vad som faktiskt går att göra digitalt 

och att framhäva användarnas digitalt skapade alster som konst.41

 Ibid. s. 3339

 Al Degennaro, Brenda L. Mak (2002) A Diffusion Model for Computer Art in Education, Journal of  Educational 40

Technology Systems, Vol. 31, issue: 1 s. 5
 Ibid. s. 1541
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7. Bearbetning & analys

Här kommer jag presentera de fyra arbetscykler som jag spenderade mest tid i 

under projektet. Jag arbetade med fler varv, men de som jag valt som empiri till 

denna studien är dessa fyra. Dessa utvalda cyklerna var de som behandlade mer 

övergripande problem och teman i min studie, och relaterade tydligast till teorin. De 

utelämnade arbetscyklerna är helt enkelt för irrelevanta, repetitiva, kortfattade, eller 

med en så mediespecifikt teknisk jargong att de inte har något läsvärde.

7.1 De iterativa varven

7.1.1 Varv 1: Släpp in mig
Praktik: Målar digitalt i Photoshop.

Kritisk reflexion, identifiera problem: Verktygen ”smetar” inte färgerna som jag 

vill, jag känner mig bakbunden och som att skärmen isolerar mig och mitt verk från 

varandra istället för att vara våran kommunikationskanal. Jag kan ta på skärmen 

men inte få någonting att hända.  

Kritisk reflexion, möjlig förändring: Det kanske går att programmera egna verktyg 

som gör som jag vill?

Efterforskning: Letar efter resurser om att skapa egna verktyg till programmet, och 

hittar ”Photoshop Brush Top Tips and Tricks with Kyle T. Webster | Adobe Creative 

Cloud”  som förklarar och demonstrerar alla olika inställningar och 42

specialanpassningar som går att göra i penselverktyget, och även hur det går till att 

göra egna penslar. I denna video framgår det att blandpenseln i synnerhet går att 

använda precis på det sätt som jag söker att smeta på.

 Adobe Creative Cloud (2018) Photoshop Brush Top Tips and Tricks with Kyle T. Webster A (https://42

www.youtube.com/watch?v=so4A8eOCQRc)
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Strategisk planering, handlingsplan: Öva på att kunna styra och konstruera egna 

penslar, samt bygga alla dem som jag vill ha. Degennaro & Mak’s studie finner ju att 

vidgandet av kunskapen om rätt verktyg och funktioner och hade en positiv 

inverkan på integrationen mellan digitalt skapande och kreativitet.

Handling, implementerade förändringar: Målar digitalt med den nya kunskapen & 

tekniken tillgänglig. Kan smeta på det sätt jag vill, plus som en bonus — hantera alla 

mina penslar på ett mycket lugnare och självklarare sätt.

7.1.2 Varv 2: Avskild och tillgänglig samtidigt
Praktik: Målar digitalt i Photoshop.

Kritisk reflexion, identifiera problem: Att arbeta i lager är praktiskt, det tillåter mig 

att få en fantastisk överblick över min process och att testa en massa nya saker utan 

att få ångest över att jag förändrar nåt jag sen kanske vill se igen. En målning i lager 

har en enorm flexibilitet. Det är en av de funktioner som ibland fått mig att föredra 

digitalt måleri framför traditionellt. Men, det är störande att smeta ihop och blanda-

färg funktionerna inte ”använder” eller ”kommer åt” samtliga lager vid användning. 

Synintrycket inte stämmer överens med praktiken alls, och lagerna beter sig som att 

de befann sig på separata glasskivor, staplade på varandra, utan att kunna påverka 

varandra. Lösningen att arbeta i enbart ett lager känns mycket trist, med tanke på 

alla tidigare nämnda fördelar som kommer av flertalet lager.  

Kritisk reflexion, möjlig förändring: Det kanske finns ett sätt att få blandarpenseln 

att ”låtsas om” underliggande lager utan att förändra det? Finns det något sätt att 

jobba med lager som både avskilda och tillgängliga samtidigt?

Efterforskning: Letar efter rätt uttryck och termer för detta, titta igenom 

genomgångar av Photoshops olika lagerblandningar & läsa på ingående om lager. 

Finner ingenting relevant. Hittar en lösning i videon ”The Awesome Mixer Brush in 

Photoshop!”  med funktionen ”sample all layers”, en på- och avslagbar inställning i 43

blandpenselverktyget.

 Tutvid (2016) The Awesome Mixer Brush in Photoshop! (https://www.youtube.com/watch?v=df5iF12V1w0&t=29s) 43
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Strategisk planering, handlingsplan: Klicka i rutan ”sample all layers” när 

verktyget ska hämta data från alla lager istället för enbart det aktiva.

Handling, implementerade förändringar: Målar digitalt med den nya kunskapen & 

tekniken tillgänglig. Penseln och lagren beter sig som jag önskar att de skulle.

7.1.3 Varv 3: Omedvetna strömningar / Plötsligt fel
Praktik: Målar digitalt i Photoshop.

Kritisk reflexion, utvärdering av förändring: Bilderna jag gör nu tar mycket längre 

och längre tid att producera än tidigare, trots att jag kan hantera verktygen enklare. 

Arbetet känns samtidigt mer frustrerande och tidskrävande än innan. Jag blir inte 

nöjd med utseendet på mina bilder, upplever dem som dåliga och otillräckliga. Det 

är absolut inget aktivt beslut jag velat ta att spendera längre tid på varje bild, men 

ändå har det blivit så. Har de tutorials jag sett i syfte att lösa mina tidigare problem 

påverkat vad jag uppfattar som ”bra” digitalt måleri och fått mig att försöka 

förändra mitt uttryck eller känna missnöje med det uttryck jag hade innan jag såg 

dem?

Forskning: Om jag tittar på denna situation i ljuset av Foucaults teorier om hur 

rådande diskurser leder till en självdisciplinering så skulle reaktionen jag har på mitt 

egna visuella uttryck kunna vara en manifestation av en ny internaliserad 

disciplinerande bild av vad som är bra digital konst. Trots att jag aktivt gått in i detta 

arbete med ambitionen att måla digitalt med ett aktivt fokus bort från skönhets- 

avbildnings- eller funktionella kvalitéer så märker jag nu av undermedvetna 

strömningar i den riktningen. Jag har under mitt undersökande exponerats kraftigt 

för den rådande diskursen kring digital konst på ett sätt som aldrig förr, och det är 

därmed rimligt att anta att den har påverkat mig och triggat igång en högre grad av 

självdisciplinering än den innan exponeringen. Att låta diskursen disciplinera mitt 

måleri går på tvärs med vad jag vill göra i denna studie, som ju är att undersöka ett 

motstånd eller en frihet, att säga ”Fuck you I won’t do what you tell me” till diskurserna 

och fortsätta vara mig själv. Men, den frasen och inställningen verkar ju 
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uppenbarligen inte ha varit tillräcklig. Kanske inte så konstigt när jag egentligen inte 

ens en klar bild av vad det är som jag blir ”tillsagd” att göra. Så, därför kommer jag 

att försöka trappa upp mitt motstånd med en diskursiv analys för att få svar på den 

frågan.

Jag kommer att analysera bilder genom att identifiera tecken på denotativ och 

konnotativ nivå, identifiera kontext och interkontextualitet. I enlighet men Eriksson 

och Göthlunds modell för diskursiv bildanalys så kommer jag att uppmärksamma 

vad som saknas eller är frånvarande.

Inom ramen för min efterforskning här så är frågan om ”vem bilden riktar sig till” 

redan given — i denna analys så kommer det att vara mig (Isabella), i rollen som 

digital målerikonstnär. Därför så fokuserar analyserna huvudsakligen på frågorna 

om vad dessa diskursen säger om ”bra” digital konst, och hur det sägs. Alltså, vilka 

”sanningar” som skapas, och på vilket sätt. Och i förlängningen, varför jag reagerar 

som jag gör på mitt eget visuella uttryck. Som Göthlund och Eriksson formulerar det 

”…varför reaktionen blir som den blir, […] vad det är som upplevs som tilltalande 

respektive motbjudande i bilden.”44

Jag kommer att analysera diskursen om vad som är bra digital konst och vilken 

effekt den på mig genom att titta på tre olika bilder från Adobe Creative Clouds Live 

Illustration & Digital Painting serie publicerad på youtube, ett material jag kommit i 

kontakt med under mitt problemlösande i detta måleriexperimentet.

7.1.3.1 Analys av bilder från Adobe-Livesändningarna
Alla dessa bilder har samma kontext: de är ifrån videor producerade under Live-

event sponsrade av Adobe, där professionella digitala bildskapare i ca 3 x 100 

minuter skapar ett eller flera verk. Dessa event har ett uttalat syfte att utbilda, 

inspirera, och sprida kunskap, och jag ser dem som en giltig representant för 

diskursen på grund av både utgivaren (Samma som för programvaran Photoshop), 

videornas genomslag i communityn (videorna har väldigt många visningar och live-

 Ibid. s. 4844
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åskådare, flest i serien), och kreatörernas professionella status som digitala 

konstnärer. Alla kreatörer som deltar visar upp och berättar om hela sin process från 

tomt dokument till färdig bild, samt delar även med sig av tips. I videornas 

beskrivningar finns en lista över olika skapandemoment videon innehåller, och 

dessa är länkade med timestamps så att tittaren kan gå rakt till dessa inslag om hen 

så önskar. Bilderna visas här i form av skärmdumpar från videorna för att återge 

deras originalkontext. Bild 1 är av Jenny Yu , bild 2 är av Corey Brickley , och bild 3 45 46

av Nathan Fowkes .47

Jag kommer att börja med att beskriva på en denotativ nivå identifiera 

interkontextualiteten, det vill säga återkommande visuella mönster och inslag för 

alla bilderna.

 Adobe Creative Cloud (2017) Live Illustration & Digital Painting with Jenny Yu 3/3 (https://youtu.be/45

oC1pjgRgN9c)
 Adobe Creative Cloud (2017) Live Illustration & Digital Painting with Corey Brickley 3/3 (https://youtu.be/46

SXcYxuk8MZU)
 Adobe Creative Cloud (2018) Live Illustration with Nathan Fowkes 3/3 (https://youtu.be/6inQsXhBygs)47
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Alla tre bilder är i färg och innehåller en mänsklig gestalt samt arkitektur. Alla tre 

bilderna är tydligt avbildande — rum, stadslandskap, landsbygd — motiven och 

deras innehåll går enkelt att urskönja och relatera till verkliga föremål eller platser. 

Alla tre bilder är klassiskt dekorativa. De är uppbyggda med förgrund, 

mellangrund, och bakgrund, samt har en horisontlinje placerad inom det klassiska 
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utrymmet av 50-60% upp från bildens nedre kant. Alla tre bilderna innehåller mjuka 

skuggningar och illustrerar ljus på ett genomgående enhetligt och logiskt sätt, samt 

har ett centralperspektiv. Alla av bilderna har en naturlig inre logik där alla inslag 

harmoniserar - ingen del är mer skissartad än någon annan eller har ett markant 

annorlunda uttryck, som exempelvis kollage, foto, eller text. Alla bilderna har en 

mättad, men ändå begränsad färgpalett och innehåller minst ett högkontrasterande 

iögonfallande parti — kroppens silhuett hos Yu och takens kant hos Brickley & 

Fawkes.

På en konnotativ interkontextuell nivå (nyckelteman, uttryck, känsla) identifierar jag 

en känsla av lugn i alla bilderna. Alla tre mänskliga gestalter uttrycker en viss 

kontemplation och stillhet med sitt kroppsspråk.

Ingen av dessa bilder innehåller något som skaver eller skapar obehag hos mig som 

betraktare — varken i motiv eller teknik. Ingen av bilderna innehåller något 

uppenbart subversivt tema, såsom exempelvis sexualitet, antirasism eller andra 

politiska budskap. Bilderna verkar alla vilja skapa ett grafiskt lugn med sin 

komposition, men samtidigt stimulera betraktaren med sin färgläggning och sina 

kontraster. Jag uppfattar alla bilder som ett försök från kreatörernas att visa upp allt 

sitt klassiska bildtekniska och grafiska kunnande på ett estetiskt tilltalande och 

”säljbart” vis — precis som det var nödvändigt för konstnärer under exempelvis 
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Barocken och Nyklassicismen att göra.  Bilderna utstrålar alla en känsla av att 48

konstnären fullt kontrollerar uttrycket, och att inget lämnats till slumpen.

”Makt skapas genom isärhållandets och hierakiseringens principer” , skriver 49

Eriksson & Göthlund. Att inga skavande, fula, politiska eller spretiga bilder existerar 

i detta digitala konstens finrum är en tydlig indikation på maktförhållanden inom 

diskursen för ”bra” digital konst. Relationen mellan tecknen ”strikt” och ”spretig” 

utgör en diskursiv formation som också ger uttryck för makt- och underordning. 

Även sanningsregimer som till exempel säger att icke-föreställande och 

disharmoniserande bilder är sämre bildas, och självdisciplinerade åtgärder kommer 

således att styra bort från dem, både på ett känslomässigt och intellektuellt plan. 

Utifrån detta bildmaterial så ser jag den rådande diskursen för digital konst som 

dekorativ, icke-subversiv, föreställande, genomförd i en genomgående enhetlig stil 

där markörer för goda grafiska- och måleritekniska kunskaper är synliga. Även en 

bild av att digitala kreatörer ska sträva efter fullständig kontroll över sitt uttryck 

växer fram. Hur väl passar mina bilder in i denna diskursen?

7.1.3.2 Analys av egna bilder
Tidiga bilder

Detta är fyra exempelbilder från när jag har tittat på inga alls eller väldigt få 

tutorials. De är några av de allra första bilderna producerade i mitt måleriska 

 Shiner48

 Eriksson & Göthlund s.4849
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experiment. Jag är bekväm med att betrakta dem som färdiga, men samtidigt öppen 

för att arbeta vidare med dem alla. 

Jag börjar analysen på en denotativ nivå. Ingen av dem föreställer ett rum eller 

landskap, men en av dem (nummer 4) innehåller en människokropp. Kroppen och 

spökena (i bild 1 & 4) är de enda tydligt föreställande inslagen bland dessa bilder — 

alla andra är svåra att härleda till verkliga föremål eller platser.

Båda spökena är väldigt enkelt tecknade, de är konstruerade enbart konturer och ett 

helgrått respektive vitt färgfält. Ingen av bilderna är uppbyggd med förgrund, 

mellangrund, och bakgrund — min digitala ”canvas” är synlig i alla bilder utom 

nummer 3. Alla bilder utom nummer 3 innehåller också tydligt skissartade element, 

såsom ostädade linjeteckningar, i kombination med måleriska inslag. Bilderna är inte 

färglada i regel med dessa linjeteckningar, i den mån de är färglagda alls eller ens 

har en linjeteckning. Bilderna har alla en relativt omättad palett dominerad av grått, 

brunt, vitt och svart, med ett visst undantag speciellt för bild nummer tre som även 

innehåller ett klart rött parti. Ingen av bilderna innehåller någon form av horisont 

eller illustrerar ljus med hjälp av skuggningar. Ingen av bilderna innehåller något 

centralperspektiv.

(Not: Att genomföra den konnotativa delen av en analys av bilder jag själv skapat är 

mycket svårt. Det jag uppfattar och tolkar in när jag ser dem är såklart extremt 

färgat av det jag tänkte och upplevde under skapandetiden, och kanske inte är 

överränsstämmande med vad någon utomstående skulle uppfatta. Jag har försökt 

att distansera mig själv från mina tidigare erfarenheter, men det är inte möjligt för 

mig att skapa en helt separat analys-persona. Slut not.)

På en konnotativ nivå så uttrycker bilderna sammanlagt inte något vidare lugn, utan 

har snarare ett klottrigt, oputsat och okontrollerat uttryck. Ingen av bilderna ser 

riktigt ”färdig” ut i en klassisk mening — det uppstår en känsla av att konstnären 

inte fullt intellektuellt kontrollerar eller planerar uttrycket, och att mycket lämnats 

till slumpen, speciellt i nummer 1, 2 och 3. De båda spökena har plågade 

ansiktsuttryck medans den mänskliga gestalten är mer ambiguös — ska den tolkas 
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som glad, ledsen eller något helt annat? Den kaotiska kompositionen i bild nummer 

tre är nästintill organisk i betydelsen organ — kanske en lever, livmoder eller 

magsäck. Eller varför inte en hjärna vars struktur har flyttat ut? Alla färgpartiers 

primära syfte förefaller att ha varit en taktil lek. Tre av dessa fyra bilder — nummer 

1, 3 & 4 — ger mig en känsla av visst obehag rent motivmässigt. Inte ett obehag för 

mig som konstnär, utan ett obehag som betraktare.

Överlag så skiljer sig dessa bilder både visuellt och tematiskt mycket från 

exempelbilderna publicerade av Adobe.
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Sena bilder

Detta är fyra exempelbilder målade medans och efter jag har tittat på många 

tutorials. De är några av de sista bilderna producerade i mitt måleriska experiment. 

Till skillnad från de tidiga bilderna så betraktar jag dem alla som ofärdiga på grund 
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av hur missnöjd och otillfredsställd jag fortfarande är med dem, speciellt bilderna 3 

och 4, trots att de vid första anblick har ett långt mer ”färdigt” uttryck.

 På en denotativ nivå så innehåller alla fyra bilder föreställande inslag som går att 

härleda till vedertagna symboler eller verkliga föremål eller fenomen — små mörka 

spöken, en sfär, ett spöke eller person med lakan över sig, och en sittande figur som 

sträcker sin arm neråt bildkanten. Till skillnad från hos de tidiga bilderna så 

illustrerar alla dessa bilderna förutom den första ljus med hjälp av skuggningar eller 

färgtemperaturskiftningar. Ansiktuttrycken på spökena och personen är i dessa sena 

verk mycket mer neutrala — inget spöke har ens en mun att uttrycka missnöje med. 

Människogestaltens ansiktsuttryck i bild 4 är neutralt, lugnt och kontemplativt. 

Bildernas olika inre färgpaletter är lite mer sammanhängande och harmoniska än i 

de tidiga bilderna — övergångarna är överlag mjukare.  

På en konnotativ nivå så ger bilderna ett mycket mer behärskat intryck än de tidiga 

bilderna gör. Bild två står i synnerhet ut som en strikt måleri- eller bildteknisk 

uppvisning där inget klottrigt, slarvigt eller slumpartat inslag finns. Den är ganska 

tråkig att titta på, speciellt i jämförelse med den tidiga bilden nummer 3s taktila 

lekfulla inslag, och den var även ganska tråkig att göra.

Det förefaller vara så att jag, efter att ha exponerats för den rådande diskursen inom 

digital konst, börjat hålla mina arbeten till en annan standard än jag gjorde i arbetets 

början. Det är märkbart både genom både det emotionella & intellektuella missnöjet, 

samt genom vissa synliga tematiska och tekniska förändringar i mitt arbete.

De skissartade elementen som jag i mina tidiga verk är mycket tillfreds med är i de 

sena bilderna något jag ser som tydligt ofärdiga inslag i de senare, precis som en 

konstnär publicerad av Adobe skulle ha gjort, inte för att nämna för-modernistiska 

konstnärer. I de tidiga bilderna nöjer jag min med att teckningen eller bilden enbart 

refererar till det avbildade, men i de sena bilderna så har jag ambitionen att avbilda 

mer mimetiskt. Upplevelsen jag hade i arbetet med de två senaste bilderna jag 

arbetade med, sena verk nummer 3 & 4, var markant mer ångestladdad och 

ansträngande än den varit tidigare. Varje gång jag öppnade dokumentet så såg jag 
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bara arbetet torna upp sig framför mig — tanken hur många steg jag hade kvar att 

genomföra innan de skulle kunna bli bra överväldigade mig och utplånade all 

skaparglädje och nyfikenhet angående bildens inre värld och själva mediet jag 

arbetade med. Jag upplever i en stigande grad mina egna bilder som dåliga för att de 

inte liknar andra kommersiellt gångbara digitala bilder. Överlag så skiljer sig dessa 

bilder forfarande både visuellt och tematiskt ganska mycket från exempelbilderna 

publicerade av Adobe, men indikerar en tydlig tendens i den riktningen.

Strategisk planering av implementering: Den andra möjliga motståndspraktiken 

gentemot disciplinerande diskurser som beskriven av Foucault, alltså den utöver 

analys av och kunskap om diskursen, är att faktiskt försöka påverka diskursen.

Jag kan tänka mig att diskursen skulle kunna förändras genom en breddad 

representation av de digitala skapandestilar och arbetsprocesser som lyfts fram av 

exempelvis och i synnerhet Adobe själva, men detta är inget jag kan påverka mer än 

att skicka en förfrågan om det. Så detta är i praktiken omöjligt i stunden, kanske 

möjligt i en viss liten mån i ett längre perspektiv genom att lyfta andra sorts verk via 

mina egna plattformar. Personligen så ser jag en vikt av att aktivt söka upp digitala 

konstnärsskap som agerar i motstånd mot diskursen för att på så sätt omge mig med 

mer varierade förebilder. Eriksson & Göthlund skriver: ”Ibland kan ett motstånd inför 

till exempel en bild vara ett uttryck för oförståelse, och först när vi efter stor ansträngning 

har trängt in i bildens innebörd infinner sig njutningen. I sådana fall kan själva 

ansträngningen utgöra en del av njutningen, och glädjen ligger i att övervinna en 

svårighet.” . I den andan — om jag anstränger mig för att tränga in i bildens 50

innebörd, om jag kan betrakta mina senare bilderna som en symbolisk kamp med 

den digitala diskursen och min självdisciplinering så blir de värdefulla och fina för 

mig. 

Handling, initierad förändring: Målar digitalt med den nya kunskapen & analysen 

tillgänglig, söker upp okonventionella digitala konstnärsskap och låter dem bli en 

del av min vardag.  

 Eriksson & Göthlund s. 4950
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7.1.4 Varv 4: Ett eget space
Praktik: Målar digitalt i Photoshop

Identifiering av problem: Att färgpaletten är tre klick bort istället för att alltid synas 

är väldigt omständigt. Känner jag mig även lite överväldigad av alla relevanta 

verktyg och funktioner jag inte har användning för. Det är ibland till och med svårt 

att hitta de verktygen som jag vill använda i verktygsraden. Jag vill ha mina verktyg 

och redskap nära tillhands som möjligt medans jag jobbar, och jag vill ha så få 

distraktioner som möjligt.

Såhär ser Photoshop ut när jag öppnar en an mina preparerade canvas-filer i det 

förvalda workspacet . Ett workspace är en kombination av 

44

Bild: Lite annorlunda digital konst! Crosslucid (kollektiv) - ”Touchless S(t)imulation”

Bild: Basinställningen, det Adobe-komponerade och förvalda workspacet



verktygsradsinställningar, menyinställningar, och snabbtangentsgenvägar som 

ställer om Photoshop för olika syften. Workspace som optimerar Photoshop för t.ex. 

fotografi och ett för 3D-modellering finns medföljer programmet som standard.

Forskning: Det går att skapa egna workspaces, och jag vill skapa ett som är 

optimerat för mitt måleri. Jag vill hitta ett workspace som låter min kreativa process 

stå i centrum och fortlöpa så obehindrat som möjligt. Studien gjord av av Degennaro 

och Mak finner att ju mindre instrumentellt vi ser på mjukvaran och programmet, 

desto mer kreativa kommer vi tendera att vara. Därför kommer jag att ta bort att 

överflödiga verktyg och funktioner, speciellt de som påminner mig om precision och 

noggrannhet.

Strategisk planering av implementering: När jag planerade mitt workspace så 

behövde jag förstå vilka verktyg jag använde mest. Efter att ha tagit bort alla verktyg 

och menyer och sedan lagt tillbaka dem efter behov i ett bildskaparabete så landade 

jag i mitt eget workspace.
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De viktigaste punkterna har varit:

• Vilka menyer som finns framme: Swatches & Color, Navigation, Layers, och 

History. Kollapsade snabbmenyer: Brushes (penslar) och Brush 

Settings (penselinställningar).

• Vilka penslar som ligger överst i penselmenyn, sorterade efter typ 

och användningsfrekvens. 

• En interaktiv penselillustration synlig - visualiserar hur 

programmet översätter handrörelser som tryck och vinkel till 

penselformen

• Programmerade snabbgenvägar - Pipett, pensel, sudd, 

historikscrollning, förflyttning, zoom och penselstorleksjustering.

• Vilka verktyg som finns framme: Borttaget och tillagt, alla aktuella 

verktyg framme & har egna ikoner.

Till höger är detaljbilder på verktygsraden från basinställningen 

(längre, ytterst) bredvid sin motsvarighet från min egen inställning 

(kortre, innerst).

Jag minskat antalet synliga verktyg från 23 till 14, så raden är mycket 

kortare. Penseln, mitt överlägset mest välanvända verktyg inom 

digitalt måleri, ligger överst istället för som verktyg nummer elva. De 

två andra penselvarianterna — blandpenseln och pennan — har också 

fått egna ikoner istället för att vara dolda i en submeny. Under 

penseln ligger pipetten (även kallad färghämtaren), mitt näst mest 

använda verktyg, åtminstone till antalet gånger. Jag har tagit bort 

verktyg som huvudsakligen relaterar till fotomanipulation, grafik och 

vektorkonst, exempelvis banväljarverktyget, textverktyget och 

klonstämpeln. Dessa finns såklart fortfarande tillgängliga, de är bara 

inte metaforiskt ”lagda på bordet”, utan snarare i en ”låda”. 
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Här är detaljbilder på basinställningens menyer (bild 1, vänster) bredvid sin 

motsvarighet från mitt egna workspace (bild 2, höger):

Den digitala 

paletten i form av 

swatches- och 

color-menyn är 

tillagd överst där 

den är tydligt 

synlig och 

lättillgänglig, som 

en palett bör vara. 

Lager- och 

historikpanelerna 

är båda kvar i 

oförändrad form. 

Navigatorn, som 

hela tiden 

tillgängliggör en 

överblick av bilden 

i miniatyrfom har 

jag lagt till och 

gjort permanent 

närvarande, 

placerad i det nedre högra hörnet. Snabbgenvägarna för justeringsmenyn, penslarna, 

och penselninställningar finns sin kollapsade form som knappar intill färgpaletten. 

De kan enkelt expanderas vid behov, och nås nu mycket lättare.  

Handling, initierad förändring: Målar digitalt med den nya workspacet.  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8. Tolkning & resultat

Genom ovanstående bearbetning besvarar jag frågorna: Hur kan måleriskt 

arbete fokuserat på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet 

tillgängliggöras och förstärkas inom det digitala måleriet i Photoshop?

8.1 Åtgärda kunskapsbrister vid behov
De två första arbetsscyklerna, varv 1 och 2 (Släpp in mig och Avskiljd och 

tillgänglig) fokuserade mycket på att över huvud taget tillgängliggöra måleri inom 

Photoshop. Metoden att åtgärda kunskapsbrister kring verktyg och funktioners 

användningsmöjligheter först när de uppstod — att låta skapandet leda till 

kunskapandet — visade sig vara en välfungerande modell på ett fält där nischad 

kunskap och tekniker finns i överflöd. Situationellt relevant kunskap försvann inte i 

ett hav av ointressanta fakta, och det egna kunskapssökandet hade på detta sätt en 

starkt motiverande motor.  

Grundläggande kunskaper om verktyget blandpenselns olika inställningar är 

essentiellt för att tillgängliggöra ett måleri med en taktilitet, teknik och estetik som 

påminner om det traditionella måleriets.

8.2 Förbättra Photoshops användbarhet och estetik
Att skapa ett måleri-anpassat workspace där verktyg, menyer och 

snabbgenvägar förbättrade tillgängligheten till digitalt måleri på ett övergripande 

och grundläggande plan. Arbetsprocessen blev mindre störd och det kreativa flödet 

med fokus på utforskande och lek kunde lättare uppnäs och bibehållas. Jag fick en 

ökad tillgång till min personliga stil i takt med att min kunskap och teknik växte, 

vilket gjorde att jag kunde skapa med markant mindre frustration. 
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Så, jag fann alltså stora kreativa fördelar med att förbättra mina tekniker och 

mitt workspace, men jag fann parallellt stora kreativa nackdelar med att exponeras så 

kraftigt för den styrande diskursen.

8.3 Synliggör och motarbeta de disciplinerande rådande diskurserna
Arbetscykel tre (Omedvetna strömningar / Plötsligt fel) utforskade den digitala 

måleribildkonstdiskursen och fann spår i mitt egna arbete av dess 

självdisciplinerande effekter. Denna studien fann att diskursen premierar bland 

annat just avbildande, funktion och skönhet, och har en hämmande effekt på 

alternativa uttryck. Genom diskursanalys av både egna och kända etablerade 

digitala verk så kan diskursens styrande krafter synliggöras och bli mer valbara. 

Teori på området förespråkar även positiva effekter av att försöka påverka själva 

diskursen, att vidga dess innehåll genom att lyfta alternativa verk.
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9. Slutdiskussion

När jag påbörjade detta arbete så trodde jag inte att vikten av det 

konsthistoriska perspektivet — både för att ens kunna formulera ramarna för min 

frågeställning och för en ingång i hur det ursprungliga brottet med skönhets- 

avbildande- och funktionsnormen skulle vara så stor. Jag trodde att arbetet helt 

skulle handla om att aktivt ”felvända” Photoshop — praktiker och konsekvenser. 

Under arbetets gång framträdde snarare vikten av att snarare analysera och 

motarbeta självdisciplinerandet utifrån den disciplinerande diskursen som råder 

kring den digitala konsten, inte själva mjukvarans disciplinering. Uttrycket och titeln 

Painting Against the Machine kom att inte längre handla om datorn som maskin, utan 

istället diskursens disciplinerande maskineri. Och angående uttrycket och 

inställningen Fuck you I won’t do what you tell me - det visar sig vara svårt att vägra 

något (eller värja sig från något!) så dolt och osynligt som en diskurs utan att först byta 

ut slagordens slägga mot mer finkalibrerade analysverktyg.

9.1 Vidare frågeställningar
Det har varit en utmaning att hitta en tydlig inriktning och rimlig nivå för 

denna studien. Vissa genomförda moment fick strykas i efterhand, exempelvis så 

genomfördes en konstnärsintervju som hade ett allt för stort fokus på praktiska 

felanvändningar av mjukvara — en del av studien som efterhand avvecklades till 

förmån för ett fokus på diskuranalys. Att genomföra intervjuer av digitala 

konstnärer med fokus på diskursiva motstånd tror jag hade kunnat tillföra studien 

ytterligare perspektiv och uppslag.

En annan fråga som framträdde lite för sent under studien för att kunna bli en 

stor del av den var den om olika sätt att i en lärarroll synliggöra och påverka den 

digitala diskursen. Jag tror att detta är både möjligt och viktigt att göra i en 

klassrumspraktik, och hade velat undersöka samt utvärdera effektiviteten hos olika 
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sätt att göra det på, kanske i ett integrerat arbete med konstnärsintervjuerna i de fall 

de genererat idéer till genomförbara praktiker. Även intervjuer med bildlärare hade 

varit intressant här, att få veta hur de arbetar för att främja konstnärlighet i relation 

till de så hantverksskicklighetsbetonande betygskriterierna. Olika elevperspektiv på 

relationen mellan digitalt skapande och konst/kreativitet hade varit väldigt 

intressant att ta del av. Jag tror att perspektiv från bildlärare, elever och digitala 

konstnärer som arbetar i motstånd mot rådande diskurser kan vara väldigt 

värdefulla, både som uppslag för praktik och som inspiration. Jag hade även velat få 

ta del av dessa människors syn på av hur den digitala bildkonstdiskursen är 

uppbyggd, då min egna analys kan vara väldigt subjektivt präglad. Eventuella 

motstånd mot diskursens disciplinerande i undervisningssituationer som jag ser i 

nuläget är ju att i ett klassrum t.ex. göra bildanalyser och genom att tillhandahålla 

alternativ kompletterande representation: att låta klassrummet vara ett slags galleri, 

med brett och varierat utbud. Hur detta bäst hade utformats för elever, och om det 

över huvud taget hade fått någon effekt hade jag gärna velat undersöka.

Många av arbetscyklerna som jag genomförde var ju helt enkelt för kortfattat 

antecknade med en så mediespecifik teknisk jargong att de inte har något läsvärde i 

denna uppsatsen. Med det sagt så var de långt ifrån värdelösa — jag hade velat 

hinna bearbeta dessa små arbetscykler till ett läromaterial för digitalt skapande och 

kunna presentera det som en resurs.

Något jag varit intresserad av redan från början men inte känt jag haft 

möjlighet att undersöka inom denna studies ram är bildsalars materialitet i relation 

till digitalt skapande. I min erfarenhet så är bildsalar är nästan alltid placerade och 

inredda för att vara bra platser för traditionellt måleri och skulptur, vilket innebär att 

de ofta har en maximerad mängd naturligt ljus. Detta gör dem exceptionellt dåliga 
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för skärmbaserat bildskapande. Jag hade velat undersöka hur ser en skärmvänlig 

bildsal kunnat se ut, alternativt hur en kreativt stimulerande datasal kunnat se ut.

9.2 Slutord
Denna studien har varit mycket lärorik och värdefull för mig, både 

bildpedagogiskt och konstnärligt. Den har inneburit både en ökad insatthet i 

konsthistoriska skeden och en större vana för diskursanalys — två erfarenheter som 

jag värderar högt i min framtida praktik som bildlärare. Analysabetet under 

arbetscykel tre (Omedvetna strömningar / Plötsligt fel) med att analysera mina egna 

bilder blev oväntat värdefullt för min självkänsla och mitt konstnärskap. I den så 

oväntade dramaturgi som uppstod där — i takt med att jag förbättrade mitt tekniska 

kunnande och att jag förenklade min arbetsmiljö så blev det måleriska arbetet ändå 

bara svårare och svårare — så var nyckeln ut från den känslan var inte en teknisk 

lösning som jag hade trott, utan istället ett analysarbete av diskursen och i synnerhet 

mina egna bilder i relation till den.

Att jag i min kommande bildlärarpraktik vill låta elever använda digitala 

tekniker för att uttrycka sig råder det inget tvivel om, och detta arbetet har hjälpt 

mig lägga en grund på vilken jag kan bedriva den undervisningen på ett kreativt 

stimulerande sätt. 

Jag vill avsluta detta arbete med ett uppmuntrande citat från Black och 

Brownings arbete:

…using digital technologies in the 21st-century classrooms does not 

impede creativity, but instead allows and encourages users to access their 

creative selves. Crucial to this is the implementation of critical educational 

strategies and interventions that promote student innovation. The way in which 

art educators use and integrate technologies into the classroom is crucial to 

stimulating students' learning, their imaginations, and the creative process.  51

 Black & Browning s. 2051
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