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Abstrakt 
 
 

En bok, en film, ett bibliotek, ett museum eller Internet innehåller ingen kunskap i sig. De är 

på olika sätt och i olika grad möjligheter till att producera kunskap för den person som har 

den kompetens som krävs för att tillgodogöra sig den. Mitt intresseområde i detta 

magisterarbete är hur Internet som plats kan användas i ett pedagogiskt syfte och 

frågeställningen lyder:  

Hur kan Internet som plats och Internets visuella möjligheter användas, för att utveckla ett 

interaktivt läromedel? Hur kan detta interaktiva läromedel utformas så att bilden blir 

huvudsaklig informationskälla? 
 

Mot bakgrund av frågeställningen ovan består en del av magisterarbetet av att förarbeta, 

planera, strukturera och skissa fram en webbsida som jag kallar Animationshuset. På denna 

sida ska användarna kunna lära sig enkel animation. Målgruppen är 12-16 år. Arbetets 

teoretiska diskussion och analysdelen berör framför allt frågor om kunskapsproduktion i olika 

kontexter och medier och har legat till grund för sidan. Min avsikt har varit att låta 

magisterarbetets respektive delar ge näring och nya erfarenheter åt varandra. Intentionerna 

med Animationshuset är att utnyttja det digitala mediets och platsen Internets möjligheter för 

att användarna ska skapa nya lärdomar. Mötet mellan den praktisk pedagogiska och den 

tekniska kontexten är den stora utmaningen, det pedagogiska måste samverka med den 

digitala tekniken.  

 

En av Internets främsta egenskaper är att alla, oavsett tid och rum, kan vara med och 

producera information. Därför ska sidans användare kunna dela med sig av de erfarenheter 

och kunskaper de gör i sina egna animeringar. Animationshuset kommer att ha ett 

grundskelett och en grundstruktur, därefter ska användarna bygga vidare huset med sina 

erfarenheter och kunskaper. Kombinationen av att vara en styrande åskådare till visuell 

information (genom interaktivitet), utföra det praktiska arbetet (själva animerandet) samt att 

vara medskapare till Animationshuset (pedagogens roll), resulterar i ett performativt lärande 

där kunskapens relationella natur synliggörs.  

 
Arbetets resultat presenterades på Konstfacks vårutställning 2009. Utställningens besökare 

kunde där prova en liten del av Animationshuset på en interaktiv Activeboard. 
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1. Inledning 
 

Du sätter dig bekvämt tillrätta i soffan. I famnen håller du boken Växter i färg som du lånade 

från biblioteket i ditt kvarter. När du hunnit till sidan 8 väcker bokens text stor irritation, då 

du upplever att det översta stycket är otydligt formulerat. Du river ut sidan och skriver en 

förenkling på ett linjerat A4 ark som du sedan klistrar in i boken. Längst ner på arket skriver 

du dit en ny 8. På sidan 31 illustreras en ormbunke, vilket dåligt ljus, tänker du. 

Utanför ditt föräldrahem växte en stor ormbunke som du har fotograferat många gånger och 

du väljer ut en av de fotografierna och klistrar över bokens exempel. På sidan 40 förtydligar 

du några begrepp i sidmarginalen. Därefter stryker du över en illustrerad ros på sidan 42 och 

ritar dit en ny med röd krita. Innan du lämnar tillbaka boken till biblioteket skriver du ett nytt 

förord och kompletterar bildmaterialet med några färgglada fotografier på lustiga växter ifrån 

din senaste semesterresa till Thailand. 

 

Ovanstående stycke beskriver ett ganska osannolikt scenario. När de flesta böcker är tryckta 

är meningen att de ska vara de färdiga, oföränderliga. Det finns en författare, en producent 

och läsarens roll blir konsumentens roll. De digitala tekniker som numera finns stadigt 

etablerade i vår kultur erbjuder en omfördelning av dessa roller. Den kompetenta 

mediebrukaren är en innehållsproducent i en deltagande mediekultur. Han/hon kan röra sig 

fritt mellan rollerna som producent och konsument. Internet är exempel på en plats där starka 

kommersiella krafter konkurrerar med den enskilda individen om utrymme och 

uppmärksamhet. 

 

Vår vardag har förändrats av den digitala tekniken, de nya medierna, globaliseringen och av 

en informationsexplosion utan motstycke. Jag och mina vänner skrattar ibland nostalgiskt åt 

den första mobiltelefonen vi såg och jag minns även första gången jag hörde talas om Internet 

och dess tänkta syfte. Men den nya tekniken är inte längre ny. Barn och ungdomar växer upp 

utan några personliga minnen om hur vardagen såg ut innan mobiltelefoner och Internet. De 

lever, lär och uttrycker sig i en självklar värld av datorer, mp3-spelare, iphones och 

sofistikerade programvaror. Dessa verktyg är deras teknik för att kommunicera, läsa, räkna, 

minnas, roa sig och göra en mängd andra saker.1  

 
                                                 
1Roger Säljö (2009), ”Lärande är ett rörligt mål”, Pedagogiska magasinet nr 1, s. 24.  
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1:1 Bakgrund 
 

Även i skolan märks utvecklingen av de digitala teknikerna och nya medierna. Under 1990-

talets senare hälft introducerades digitala läromedel och kursmaterial samt begreppet ”e-

learning” (electronic learning). Detta begrepp innefattar undervisning som sker via Internet 

eller Cd-rom.2 I olika programvaror blandas underhållning i form av musik, roliga 

animationer och skådespelarröster med pedagogiskt innehåll såsom problemlösningar, 

simuleringar och övningsmoment. Läsandet har fått konkurrens av andra aktiviteter med 

kvalitéer som deltagande och inlevelse. Dessa produkter benämns ofta edutainment produkter 

(efter engelskans education och entertainment). 3 Produkterna är inte alltid direkt framtagna 

för skolbruk men används som informella läromedel och recenseras i fackskrifter för 

pedagoger. I antologin Bland barn och datorer menar författarna att det är uppenbart att IT-

baserade läromedel spelar en betydelsefull roll för skolans utveckling.4 

Den pedagogiska litteratur jag läst inför detta arbete inriktar sig mest på att utreda om 

läroprocesser med datorspel, multimediaprodukter och liknande är mer effektiv än traditionell 

undervisning. I samma litteratur diskuteras det även flitigt om interaktionen med 

datorprogram har de önskvärda pedagogiska effekter som många hyser tilltro till. I detta 

magisterarbete är jag dock inte intresserad av att delta i den typen av ”för- och nackdels 

diskussion”. För fjorton år sedan, 1995, skrev psykologen/sociologen Sherry Turkle i sin bok 

Leva.online: 
 

Ett snabbt växande system av nätverk, som tillsammans kallas Internet, kopplar samman miljontals 

människor i nya rum som förändrar vårt sätt att tänka, vår sexualitets natur, våra samhällsformer, själva 

våra identiteter.5 

 

Vi kan bara konstatera att denna utveckling av samhället har fortskridit och frågan är då 

istället hur man kan utnyttja dessa tekniker och medier på bästa sätt i lärandesituationer. Jag 

kommer inte heller att gå in på hur dessa läromedel används i skolan. Mitt intresseområde för 

undersökningen är istället platsen Internet. Internet är en del av den visuella kulturen och 

bygger på representationer av olika slag dvs. Internet kan ses som en överenskommen digital  
                                                 
2 Yvonne Eriksson (2001), Bilden som roar och klargör- en jämförande studie mellan tidiga illustrerande 
läroböcker och dagen pedagogiska cd-rom, Teledok och Vinnova, s. 8. 
3 Mikael Andersson mfl. (2001), Bland barn och datorer- lärandets villkor i mötet med nya medier, 
Studentlitteratur, s 24. 
4 Ibid., s. 25. 
5 Sherry Turkle (1997), Leva.online, Nordsteds förlag, s. 11. 
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illusion och trots dess visuella möjligheter är Internet idag till största delen av uppbyggd av 

text. 

 

 

1:2 Syfte 
 

I lärandesammanhang används mestadels textbaserad information, vi förlitar oss på text och 

ord. Detta i förhållande till att uppfattningen om bildens starka betydelse är väl etablerad i vår 

kultur. Visuell kultur och dess olika uttrycksmedel berör inte bara bildämnet. I skolan görs det 

ofta en separation mellan bilder och teoretiska ämnen, ”bilder sysslar man med på bilden”. 

Faktum kvarstår dock att bilder av olika slag inte är isolerade till bildämnet, utan används 

ständigt i alla skolämnen. Jag ser bildpedagogiken som ett fält som berör alla discipliner.  

 

Internet är genom sina berättelser, en stark förmedlare av vår uppfattning av omvärlden. Barn 

och ungdomar (och många andra) tillbringar mycket tid och energi på nätet.  

Min uppfattning är att i lärandesituationer utnyttjas Internet generellt för att inhämta 

information av olika slag. Mitt intresseområde i detta magisterarbete är dock inte hur Internets 

information kan utnyttjas i pedagogiska sammanhang. Utan hur Internet som plats, med dess 

möjligheter och villkor, kan användas i ett pedagogiskt syfte. Virtuella miljöer och interaktiva 

berättelser är nyckelord. Med virtuell miljö menar jag en icke fysisk miljö, en digital illusion. 

Denna virtuella miljö är uppbyggd av olika bild- och texttecken som vi avkodar och använder 

för att gå med på den digitala illusionen. Interaktivitet, i detta sammanhang, uppstår då en 

digital produkt svarar tillbaka mot användarens olika val och beslut. Hur jag ser på interaktiva 

berättelser kommer jag redogöra för längre fram i texten. 

 

En stor del av detta magisterarbete har bestått av att förarbeta, planera, strukturera och att 

skissa fram en webbsida. På denna sida ska användarna kunna lära sig enkel animation. Jag 

kallar sidan Animationshuset. En annan stor del har handlat om att perspektivera och 

reflektera över de lärdomar jag har gjort under arbetet med hjälp av andra forskare och teorier. 

 

I Animationshuset vill jag pröva att ge bilden rollen som den primära informationskällan. Hur 

kan jag förmedla information och instruktioner med minsta möjliga användning av text och 

ord? Tanken är att användarna ska lära om bild, med bild. Detta till skillnad från textbaserade 
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läromedel som berör bildområdet, där en användare alltid själv måste ”översätta” texten till 

bild. Jag tror att det finns många användningsområden av ett sådant material som både skulle 

fungera i skolan eller hemma vid det egna skrivbordet. Jag tror även att användandet av bilden 

som informationskälla kan öppna upp för nya sorters lärdomar.  

 

Då alla individer tar in information på olika sätt är en annan viktig motivering att det behövs 

komplement till läromedel med textbaserad information. Detta är bl.a. något jag har lagt 

märke till under min tid ute på VFU (verksamhetsförlagd undervisning). För vissa elever är 

det enkelt att tillgodogöra sig muntlig eller skriftlig information, andra behöver se 

bildexempel eller att läraren praktiskt ”visar” hur något ska gå till. Elever med dyslexi är 

ytterligare en grupp som skulle gynnas. 

 

I mitt examensarbete vid Konstfacks lärarutbildning, undersökte jag samtidskonstens 

narrativa struktur. I det arbetet använde jag mig av animation för att visuellt syliggöra hur 

berättelser är under ständig produktion, reproduktion och transformation. Detta p.g.a. de 

medier berättelserna presenteras i, samt de tolkningar och omtolkningar en mottagare gör.6 

Delar av det intresset och de erfarenheter jag fick har jag tagit med mig till detta 

magisterarbete.  

 

Mitt syfte är alltså att undersöka platsen Internet genom att skapa en webbsida, som med hjälp 

av bilder berättar för en användare hur han/hon kan använda animation som ett uttrycksmedel. 

 

 

1:3 Frågeställning 
 

Mot bakgrund av ovanstående är min frågeställning i detta magisterarbete: 

 

Hur kan Internet som plats och Internets visuella möjligheter användas, för att utveckla ett 

interaktivt läromedel? Hur kan detta interaktiva läromedel utformas så att bilden blir 

huvudsaklig informationskälla? 
 

                                                 
6 Elin Jönsson (2008), Storytelling- berättelsestrukturer i samtidskonsten, examensarbete vid Institutionen för 
bildpedagogik, Konstfack. 
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1:4 Metod och Empiri 
 

I uppsatsdelen av magisterarbetet gör jag en kvalitativ innehållsanalys av ett digitalt 

läromedel. Jag har sökt på ett par olika Internetsidor som presenterar sig som interaktiva 

läromedel på Internet och mitt val föll till slut på Konstskolan på webben.7 Detta för att sidan 

var mest storleksmässigt hanterlig i förhållande till Magisterkursens tidsram. Konstskolan på 

webben ligger på Stockholms kulturförvaltnings hemsida. Analysen kommer att utgå ifrån 

den grafiska utformningen, den media tekniska funktionen och det pedagogiska upplägget.  

 

Den praktiska delen av arbetet består av att planera, strukturera och skissa fram en sida där 

användarna ska kunna lära sig grunderna i animation och som svarar mot mitt syfte. Detta 

resultat presenterades på Konstfacks vårutställning i maj 2009. Animationshuset är 

programmerat i programmet Flash. 

 

Den teoretiska ramen samt analysdelen har legat till grund för Animationshuset. Min avsikt 

har varit att låta de respektive delarna ge näring och nya erfarenheter åt varandra. Teorierna 

och analysen är tänkta att ge nya idéer till min webbsida och arbetet med webbsidan bidrar 

med en ökad förståelse för teorierna och analysen. På så sätt kommer även Animationshuset 

till stor del att bli de slutsatser jag drar i detta arbete. 

 

Jag har valt animation som sidans ämne och detta val beror på animationens mångfacetterade 

möjligheter. Tidigare i texten betonar jag bildens och berättelsens betydelse. Animation är ett 

tacksamt medium för att träna upp och beröra både bilden och berättelsen, samt deras 

samverkan. Min erfarenhet från VFU är att elevernas berättande automatiskt tar fart när ett 

dött föremål får liv. Animation korsbefruktar även en mängd olika tekniker inom det 

bildpedagogiska fältet. Teckning, skulptering, komposition/bildutsnitt, foto/film, redigering, 

ljud, språk, manus, dramaturgi och rörelser är endast några exempel. Det finns också oändliga 

valmöjligheter när det gäller berättelseteman, alltifrån fiktion till geografi, samhällsdilemman, 

matematik och konsthistoria kan beröras. Det är alltså inte själva tekniken animation som står 

i fokus utan att förse barn och ungdomar med verktyg för att de ska kunna utnyttja 

animationens pedagogiska möjligheter till att utveckla ett berättande. 

 
                                                 
7 http://www.kultur.stockholm.se/Konstskolan/Filer/index.html 
Exempel på andra webbsidor jag har sökt på: www.animasher.com, www.animwork.dk/TWA,  
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1:5 Tidigare forskning 

 
Det finns en hel del forskning rörande digitala läromedel men de forskningsprojekt jag har 

hittat inom det pedagogiska fältet har oftast handlat om olika perspektiv på det lärande 

subjektets interaktion med digitala läromedel samt de pedagogiska effekter som de digitala 

artefakterna har på läroprocesser. Ett exempel är LearnIT som är ett forskningsprogram för 

studier av sambandet mellan lärande och informationsteknik.8 Detta program startade 1997 

och hade sitt slutseminarium i juni 2008, programmet var förlagt till Göteborgs universitet 

och arbetade som en virtuell organisation med koppling till många forsknings- och 

utvecklingsmiljöer i landet och utomlands. De har finansierat en mängd forskningsprojekt 

bl.a. Digitala läromedel och lärobjekt – ett brukar perspektiv, projektet leddes av professor 

Staffan Selander och pågick till 2004. Studien undersökte hur studerande använder olika 

digitala läroresurser som verktyg för lärande i undervisning. Ett annat forskningsprojekt 

sprunget ur LearnIT och som fortfarande pågår, är Design och implementering av digitala 

läromedel – en systematisk analys, detta under ledning av professor Mikael Alexandersson. 

Denna studie omfattar hur gymnasieelevers interaktion och lärande präglas av hur digitala 

läromedel är designade och hur de används. 

 

Exempel på forskning från det bildpedagogiska fältet är Yvonne Erikssons jämförande studie 

mellan tidiga illustrerade läroböcker och dagens pedagogiska cd-rom, Bilden som roar och 

klargör. Studien beskriver bilden i undervisningssammanhang och hur dagens digitala bilder 

skiljer sig från gårdagens illustrerade läroböcker.9  

Jag har hittills inte hittat någon studie rörande digitala läromedel, som kombinerar analyser 

med ett praktiskt arbete, såsom i mitt arbete med Animationshuset. De forskningsprojekt jag 

har hittat utförs på redan befintliga digitala läromedel.  

 

                                                 
8 http://www.learnit.org.gu.se. Exempel på publikationer: Anderberg Peter, (2006), FACE: disabled people, 
technology and Internet, Certec, lth nummer 1:2006, Lund;  
Lindwall Oskar, (2008), Lab work in science education: Instruction, inscription and practical achivement of 
understanding. Linköping studies in arts and science 456, The Department of Theme Research, Linköping;  
Olsson Rose-Marie, (2005), Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser- Datorstödd flexibel 
utbildning för gymnasiestuderande, Malmö Studies in Educational Science nr 18, Malmö. 
9 Eriksson (2001). 
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Även KTH bedriver en hel del forskning om digitala medier men med mera inriktning åt 

utvecklandet av design, interaktivitet och spel. Ett exempel på forskningsprojekt pågick 

mellan hösten 2004 och hösten 2008 under namnet Interactive storytelling for creative people 

– INSCAPE, vilket leddes av professor Yngve Sundblad.10 

 

Ett stort tvärvetenskapligt område som knyter ihop flera forskningsområden såsom 

exempelvis psykologi, filosofi, pedagogik, design, sociologi och lingvistik är MDI: Människa 

– dator interaktion, detta skriver jag mer om i avsnitt 2:2 Internets komplexa karaktär. 

 

 

2. Teoriram 
 

Den brittiska sociologen Anthony Giddens betonar relativiseringen av tid och rum i sin 

beskrivning av det senmoderna samhället. Moderniteten handlar till stor del om de sociala 

relationernas utsträckning i tid och rum, då de sociala relationerna inte längre kräver delad 

geografisk lokalitet och samtidighet. Enligt Giddens innebär senmoderniteten en 

radikalisering av denna tendens i vårt samhälle. Nu omfattas hela världen av utsträckningen 

av de sociala relationerna, vilket får långtgående konsekvenser för alla det sociala livets 

dimensioner. Allt från identitetsskapande till politik måste ses i ljuset av tids- och 

rumsrelativiseringen. Vidare menar Giddens att det senmoderna samhället har skapat en miljö 

där kraven på att ständigt omförhandla och arbeta med det egna jaget blir allt starkare.11 

 

Även mediesociologen John B Thompson tillskriver medierna en stor vikt i förändringen av 

vårt samhälle. 

 
Utvecklingen av kommunikationsmedier var på ett komplext sätt sammanvävd med flera andra 

utvecklingsprocesser som tillsammans bildade vad vi har kommit att kalla “moderniteten”. Om vi vill 

förstå modernitetens natur – det vill säga det moderna samhällets institutionella drag och de 

levnadsvillkor som skapats genom dem – måste vi alltså lägga stor vikt vid 

kommunikationsmediernas utveckling och verkningar.12 

 

                                                 
10 http://researchprojects.kth.se/index.php/kb_1/io_9296/io.html 
11Giddens refererad av Simon Lindgren (2005), Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Liber, s. 157f. 
12 John B,Thompson (2001), Medierna och moderniteten, Daidalos, s.11. 



 11

I detta magisterarbete utgår jag ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärandet. Ett sådant 

perspektiv betonar hur kunskaper och färdigheter cirkulerar och återskapas i ett samhälle, 

d.v.s. hur tidigare kunskaper lever vidare i nya sammanhang och hur nya uppstår. Hur 

lärandet äger rum beror på rådande sociala omständigheter och kulturella mönster, i synnerhet 

på vilka sätt den kommunikativa överföringen av kunskaper och färdigheter sker.13 Artefakter 

spelar en viktig roll i skapandet av kunskap.  
 

I ett sociokulturellt perspektiv är det grundläggande att fysiska, liksom intellektuella/språkliga redskap 

medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter. Vi står inte i direkt, omedelbar och otolkad 
kontakt med omvärlden, utan vi hanterar den med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som 

utgör integrerade delar av våra sociala praktiker.14  
 

Detta perspektiv på lärande understryker också relationer mellan kollektiv och individer. I 

dagens samhälle är det inte bara skolan som lär ut: individer – inte minst via nätet – kan ingå i 

många olika kollektiva sammanhang, där lärandet är en explicit eller implicit del av de sociala 

relationerna.15 

 

 

2:1 Lärande med digitala artefakter 
 

Säljö menar att den som vänjer sig vid redskap som digitala resurser, formas av andra 

erfarenheter än den som växt upp i en traditionell, tämligen långsam skriftkultur. Nya redskap 

medför alltså inte bara att individen ska lära sig nya operationer eller handlingar utan också 

att etablerade och konventionella sätt att tänka och handla kan utmanas. Det lärande subjektet 

är individen och hennes redskap i förening. Lärandet i denna miljö ställer stora krav på att 

utveckla ett kritiskt tänkande och analytiska förmågor. Användarna blir experter på att 

navigera hypertexter och hypermedia. Överblick, värdering, sortering och att kunna 

organisera information blir mer avgörande än tidigare. En konsekvens av denna utveckling är 

också att våra reala kompetenser alltmer består av vår förmåga att använda externa resurser, 

navigera i cyberrymdens databaser och att samspela med andra. Lärandet i vår samtid blir 

alltså i allt större utsträckning en förmåga att bli en kompetent och reflekterad användare av 

                                                 
13 Roger Säljö (2002), Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, Prisma bokförlag, s.11-28. 
14 Ibid., s. 81. 
15 Ibid., s. 11-28. 
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alla dessa externa resurser för att lösa problem. Informationstekniken löser de behov vi har av 

att lagra information, men den ger oss per automatik inte kunskap. Att lära blir en fråga om att 

kunna tolka och formulera svar och ståndpunkter i relation till en fråga eller ett problem. 

Tecken på lärande blir då inte återgivning utan förmågan att komma till ett relevant, 

upplysande och produktivt svar; ett svar som har konsekvenser i något avseende. Att själv 

producera ett underbyggt svar är en mycket mer komplex förmåga än att återge vad någon 

annan menar korrekt. Ett annorlunda sätt att uttrycka detta är att lärandet blir performativt.16 

Detta gör kunskap alltigenom relationell, den produceras, reproduceras, formas och 

transformeras i en ständig pågående ansträngning: viljan att veta.17 

 

Denna syn på kunskap hänger samman med synen på berättelser som grundläggande för 

skapandet av kunskap. Genom att berätta skapar vi våra erfarenheter och ger dem en mening. 

Med hjälp av berättelser konstruerar och kommunicerar vi vår uppfattning om världen, oss 

själva och andra.18 Michael Foucault talade om relationen mellan kunskap och makt och 

menade att i en diskurs är kunskap och makt sammanlänkade. En diskurs styr vilka berättelser 

som får berättas, vilka som inkluderas eller exkluderas. Dessa diskurser ger oss sedan en bild 

av, samt konstruerar omvärlden, genom att upprepat berätta utvalda berättelser.19 Bilder är ett 

av de uttryck som kommunicerar dessa berättelser och kanske det mest genomslagskraftiga. 

Berättelsen är det som gör det möjligt för kunskaper och färdigheter att cirkulera i samhället 

och bilden är en av förutsättningarna för dessa berättelser. Olika artefakter är bärare av 

berättelser samtidigt som artefakterna i sin tur påverkar berättelserna. 

 

En komplikation är att tekniken utvecklas snabbt. Detta får effekter på olika teorier som berör 

fältet, när exempelvis detta magisterarbete är klart är det möjligt att resultatet redan är ”gamla 

nyheter”. Den ständiga jakten på nya, bättre teknologier får hela tiden konsekvenser för hur vi 

uppfattar och interagerar med omvärlden. I sociokulturell anda kan uttryckas att med ny 

teknik skapas nya koder och system av tecken som präglar vår syn på omvärlden och 

omförhandlar tidigare värderingar och föreställningar. ”We shape our tools, and thereafter, 

our tools shape us”.20 

                                                 
16 Säljö (2009) s. 26f. 
17 Mats Rosengren (2004), ”En kommentar till Michael Biggs”, Art monitor nr 1/2007, s. 106. 
18 Anna Johansson (2005), Narrativ teori och metod- med livsberättelsen i fokus, Studentlitteratur, S.57 
19 Ibid., s.57f. 
20 Celia Pearce (1997), The interactive book- a guide to the interactive revolution, Macmillan Technical 
Publishing, s. 11. 
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2:2 Internets komplexa karaktär 
 

Internet är en komplex visuell kultur och där samsas populärkultur, finkultur, nyheter, sociala 

plattformar, hemsidor, starka kommersiella krafter, enskilda individer osv. Ofta kan det vara 

svårt att skilja det ena från det andra. Internet är helt uppbyggt av representationer av olika 

slag och trots dess visuella karaktär, är texten den representationsform som dominerar platsen. 

Upplevelsen av Internet är en virtuell och visuell erfarenhet.  

 

På Internet saknas de fysiska mötesplatserna, de fysiska mötena och de fasta arbetstiderna. 

Utbildning över Internet är oberoende av tid, rum och avstånd. I jämförelse med skolan där 

organisationen av lärandet är knutet till tid (lektionstid) och rum (klassrum). Det ringer in när 

lärandet ska börja och ringer till rast när lärandet ska upphöra.  

 

Som redan nämnts i stycket 1:5 Tidigare forskning, är ett stort forskningsfält som berör 

platsen Internet, MDI- människa-datorinteraktion. Människa-datorinteraktion handlar 

kortfattat om att designa datorsystem/webbsidor som ger stöd åt användare så att de på ett 

effektivt och säkert sätt kan utföra sina uppgifter. Fältet berör även Internets påverkan på en 

användare och användarens påverkan på Internet. MDI härstammar från 80-talets mjuk-

hårdvarupsykologi som studerade människans interagerande med datorn. Användbarhet är ett 

nyckelord d.v.s. den grad i vilken användaren ska kunna bruka produkten för att uppnå 

specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt. 

Datorsystemets användbarhet ska vara anpassat till människan. Genom samspelet med 

datorsystem ska användaren kunna styra systemets funktioner genom att ge kommandon via 

tangentbord, musklick och styrspak. Systemets användargränssnitt presenterar systemets 

information via bilder, menyer, text, ljud och liknande. En användare för alltså en dialog med 

systemet. 21  

 

 

 

 

 
                                                 
21Anundini Daniel (2009) Estetiska upplevelser av interaktiva system med olika tempo och hastighet – en 

explorativ användarstudie, D-uppsats i kognitionsvetenskap, Linköpings universitet, s 3-9. 
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2:3 Visualitet i undervisningssammanhang 
 

Seendet har alltid varit betydande för skapandet av kunskap och det finns en stark vilja att 

visualisera för att förstå (ex. rymden, inuti kroppen). Ständigt utvecklas och förbättras 

teknologier för seendet och synliggörande.  

 

Under de ca 150 år som bildmediet har använts i undervisning har dess funktion förändrats. 

Från att ha varit ett komplement till modeller och studier av omgivningen har bilder i allt 

större utsträckning kommit att ersätta dessa. Visuella representationer används istället som 

substitut för vad man i dagligt tal betecknar som ”verklighet”. Vi är idag vana vid bilder som 

inte har direkta referenser till den fysiska omgivningen, många illustrationer har en hög 

abstraktionsnivå och refererar i sin tur till andra visuella representationer.22 Vi tar även del av 

en mängd bildvärldar som innehar karaktärer och miljöer som inte alls refererar till ”något 

verkligt” (animerad film, datorspel, science fiction osv.). Säljö menar att den nya teknologin 

medför att en annan slags begreppsbildning och att intrapsykologiska funktioner kommer in 

på scenen och blir vanligare. Det betyder enligt Säljö att den traditionella föreställningen om 

att begrepp är något som refererar till ett objekt eller en händelse inte längre kan tas 

förgiven.23 Att vi är vana vid denna typ av bilder är även en av förutsättningarna för att vi ska 

gå med på Internets representationer och Internet är kanske även en av de faktorer som 

bidragit till denna vana. 

 

Utvecklingen av digitala läromedel härstammar inte ur utbildningssystemets behov utan från 

den kommersiella marknadens efterfrågan. Medier riktade till barn har gått från fiktiva 

datorspel till pedagogisk utformade program för spelbruk. Det är inom spelindustrin som de 

digitala multimediaprogrammen har utvecklats.24 Detta är en högst påtaglig skillnad mellan 

traditionella textbaserade läromedel som oftast utvecklas på skolans villkor, dvs. inom ramen 

för ett offentligt utbildningssystem med sina specifika traditioner vad det gäller mål som skall 

uppnås.  

 

Digitala läromedel har även utvecklats särskilt för elever med speciella behov. Den digitala 

tekniken har för många människor med funktionshinder inneburit att man fått ökade 

                                                 
22 Eriksson (2001) s. 24-26. 
23 Säljö (2001) s. 243. 
24 Eriksson (2001) s. 19. 
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möjligheter till att i skolan arbeta på mer likartade villkor som sina icke funktionshindrade 

kamrater.25 

 

 

3. Analysdel 

 

Konstskolan på webben 

 

 
 

Konstskolan på webben hittas på Stockholms kulturförvaltnings hemsida. 

Vid efterforskningar har jag fått reda på att Konstskolan är gjord av en student vid BTH 

(Blekinge Tekniska Högskola). Skolan är studentens magisterarbete i digitala medier. Sidan 

blev klar i maj 2006. Jag har valt att endast använda huvudsidan och en undersida för min 

analys, då jag anser att detta räcker för att klargöra mina poänger. Resterande delar av skolan 

är uppbyggd samt fungerar generellt på samma sätt. 

 

Till vänster på Stockholms kulturförvaltnings hemsida finns en kolumn som innehåller ett 

antal rubriker såsom Stadsbiblioteket, Liljevalchs och Kulturhuset. 26 Näst längst ner i 

                                                 
25 Ibid., s.33. 
26 www.kultur.stockholm.se/ 
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kolumnen, precis över rubriken stadens offentliga konst, hittas Konstskolan på webben. 

Klickar du på denna rubrik länkas du till ett nytt fönster.  

 

En gråtonad kvadrat dyker upp och i övre vänster hörn står namnet Konstskolan. Namnet 

Konstskolan indikerar att det som komma skall är en skola, samt att denna skola behandlar 

ämnet konst. Bakom texten syns en symbol, en grafisk representation föreställande en palett. 

Paletten är ett verktyg som används vid måleri och denna valda symbol, i kombination med 

texten, pekar därför mot en viss typ av konstnärligt teknik. Ungefär samtidigt som en 

användare gör entré på sidan faller en blyertspenna, ett kolstift och fem penslar ned och de 

lägger sig mot kvadraten, likt ett plockepinn. På alla sju verktyg finns rubriker: akvarell, olja, 

gouache, akryl, blyerts, kol och övrigt. Verktygen representerar den rubrik som står ovanpå 

d.v.s. ordet kol är skrivet på ett verktyg som används vid kolteckning. Rubrikerna ger sju val 

och jag förstår att bakom varje rubrik hittas information om den specifika tekniken. De valda 

verktygen och dess rubriker hänvisar återigen till samma konstnärliga uttrycksform som 

paletten d.v.s. bildkonsten.  

 

Förstasidans användargränssnitt utgörs av en blandning mellan fotografier (verktygen), 

illustration (paletten, förmodligen gjord i Photoshop eller Illustrator) och valda typsnitt. Det 

är det genom de namngivna rubrikerna på respektive verktyg som användaren förväntas förstå 

hur denne ska fortsätta framåt, rubrikerna fungerar som en innehållsförteckning. Då 

placeringen av texten inte avslöjar någon ordning är det användaren själv som bestämmer var 

han/hon ska börja. Det finns alltså inte samma linjära utformning som i en bok, i enighet med 

Celia Pearce borde alltså detta betyda att i och med det egna valet blir produkten interaktiv.27   

 

3:1 Olja 
 

Informationen om diverse tekniker är strukturerad på samma sätt och därför använder jag 

tekniken olja som ett generellt exempel. 

 

                                                 
27 Pearce (1997) s. 158. Celia Pearce är creative director av interaktiva upplevelser för underhållning och 
utbildning. 
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När oljepenseln på huvudsidan väljs förändras skärmen (namnet Konstskolan är dock 

oförändrat i höger hörn). Till vänster syns en närbild av penseln och ordet olja är nu skrivet 

ovanför. Centrerat på den nya ytan står ett citat:  
 

Jag gör bakgrunderna på mina dukar med största omsorg; ty det är grunden som bär upp resten, den är som 

grunden på ett hus. Georges Braque (1882-1963) 

 

Längst ner på sidan står fem nya rubriker i ett tjockt svart typsnitt; Historia, Material, 

Övningar, teknik samt Tips & trix. I höger nedre hörn finns en liten fyrkant med huvudsidans 

penselkomposition som indikerar att denna knapp leder tillbaka till förstasidan.  

 

Sida två avslöjar ännu ingen information om tekniken olja bortsett från det ganska 

intetsägande citatet, om citatet är specifikt riktat till oljemåleri framgår inte. Sida två är istället 

till för att dela in den specifika tekniken i kategorier (de fem rubrikerna). Kategorierna är 

sannolikt gjorda av pedagogiska skäl för att avgränsa och leda användaren. Sidan skiljer sig 

på så sätt inte nämnvärt från innehållsförteckningen i en bok, förutom att det inte anges någon 

specifik ordning av kategorierna. Det är återigen användarens val som styr fortsättningen, det 

går dock inte att bortse från att vi läser från vänster till höger i vår kultur och i och med detta 

skulle användaren kunna uppleva en ordning.  

Det enda bildtecknet, närbilden på penseln, fungerar både som illustration i 

utsmyckningssyfte och som en åskådningsmodell till hur en oljepensel är utformad 
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(ingenstans framgår dock varför de olika teknikernas penslar är olika utformade). Men det är 

texten som utgör den huvudsakliga strukturen samt informationen. 

 

3:2 Kategori Historia 

 

 
 

Väljs rubriken historia förändras skärmen. Inuti alla kategorier om tekniken olja finns en 

gemensam struktur. Denna utgörs av den gråtonade ytan, namnet Konstskolan i övre vänster 

hörn, samt valen mellan att navigera tillbaka direkt till huvudsidan (en liten bild på 

penselkompositionen i nedre höger hörn) eller backa ett steg (även denna symbol hittas i 

nedre höger hörn). 

 

Den fotografiska bilden på penseln hänger fortfarande kvar men har nu blivit minde och 

texten olja står återigen ovanpå penseln. Den återkommande penseln och texten olja fungerar 

som vägskyltar, de anger att användaren fortfarande befinner sig inom samma teknik. 

Historiken presenteras i form av ett textstycke; denna utformning är gemensam för alla olika 

tekniker. Informationen är kort och inte särskilt djup: 
  

Oljefärg har använts av konstnärer sedan början av 1400-talet då de holländska mästarna blandade olja 

med färgpigment. Den nya tekniken gav helt nya möjligheter att åstadkomma transparenta effekter och 

detaljer liksom mjukare penseldrag. Från mitten av 1500-talet utvecklades oljefärgerna snabbt och är idag 

ett av de mest använda konstnärliga uttrycksmedierna. 
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Ingen källhänvisning anges.  

Texten är skriven på en illustration av en pergamentrulle och under finns en bild av en 

fjäderpenna. Dessa representationer är troligtvis tänkta att fungera som symboler för en 

historisk tid. Bilderna är alltså endast illustrationer medan texten innehåller den egentliga 

informationen. 

 

3:3 Kategori Material 

 

 
 

En fotografisk bild av en silverram är centrerad på skärmen (som symbol pekar även ramen 

mot bildkonsten).  Inuti ramen finns en mängd avfotograferat material som används vid 

oljemåleri. Förs pekaren över ett specifikt material anges materialets namn. Klickar däremot 

användaren på ett material förändras skärmen. Vid ett klick på exempelvis färgtuber, dyker en 

ny silverram upp.  I ramen porträtteras närbilder på färgtuber och till höger står en kort 

informationstext om färgtuberna (detta händelseförlopp gäller samtliga material). De 

fotografiska bilderna med tillhörande informationstext fungerar på samma sätt som en 

läroboks illustrationer. Bilderna är åskådningsmodeller där texten ger information om vad vi 

betraktar. Denna pedagogiska metod påminner om åskådningsundervisningens syn på 

pedagogik. Åskådningsundervisningen som teori bygger på att människan endast kan uppnå 

logiska kunskaper genom sinneserfarenheter. Därför bör pedagogiken i största utsträckning 
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anpassas till den enskilde elevens förmåga att varsebli.28 Med andra ord är läraren 

kunskapskällan och förmedlar sedan kunskapen vidare till eleven bl.a. genom att visa 

modeller. Interaktiviteten i denna del av sidan består även här av att välja ordning på 

informationen.  

 

3:4 Kategori Övningar   
 

Penseln med texten olja ligger nu vågrätt längs ner på sidan. Ovanför finns sex målningar som 

snurrar inåt i en cirkel och ger en illusion av ett djup i skärmen. Förs musen över en av 

målningarna står någon av följande titlar; Inspiration, Psykologi, Vitlök- Detaljarbete, Fantasi 

- Bladsilver, Flöde – Bladguld och Fågel - Alla Prima. 

 

Väljs exempelvis målningen Flöde – Bladguld, visas en stor och fem små bilder av 

målningen.  

 
 

Bild 1 visar en första skiss och bredvid står texten: 
 

Steg 1: På duken skissas ett motiv, ett första steg mot den färdiga målningen.  

 

Följande bilder visar hur målningen växer fram och denna information kan läsas bredvid: 
 

                                                 
28 Eriksson (2001) s. 23f. 
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Steg 2: Här har skissen kommit lite längre och svart oljefärg tillkommit. 

Steg 3: Röd och grå färg fyller ut en del av fälten. 

Steg 4: Beige och grön färg finns nu på duken, färger som harmonierar med de övriga. Vit färg passar till allt. 

Steg 5: Vita detaljer ger liv i bilden och bladguld har använts för ett ”flöde” längs duken. Du använder ett 

särskilt lim som finns att köpa i de flesta hobbyaffärer. Limmet ska penslas på underlaget och sedan torka i 15 

minuter för att bli riktigt klibbigt. Sedan läggs bladguldet på där du vill ha det. Stryk lätt över guldet med en 

pensel för att få en jämn och slät yta. 

 

Tanken är alltså att en användare steg för steg ska, genom att studera de fem bilderna och läsa 

informationstexten, lära sig hur den specifika målningen är uppbyggd. (Informationen om de 

övriga målningarna är strukturerad på samma sätt dvs. med steg för steg bilder samt en kort 

informationstext). Informationen i texten innehåller många påståenden: 

Vit färg passar till allt. Beige och grönt harmonierar med de övriga färgerna. Vita detaljer 

ger liv i bilden. Det går inte att utläsa några förklaringar om varför beige och grönt 

harmonierar med övriga färgerna eller varför vita detaljer ger liv i bilden. Detta sätt att 

förmedla information skiljer sig från mer postmoderna tankar om lärandet. Nämligen att 

lärandet handlar om att imitera och memorera ”sann” kunskap. Detta sätt att se på lärandet har 

mer gemensamt med ålderdomlig pedagogik såsom mönsterpedagogiska metoder eller 

imitationsmetoden.29 Problematiska och abstrakta ord som inspiration, fria infall, fantasi osv. 

förekommer även flera gånger. 

 

Som jag ser det finns det alltså många pedagogiska problem med kategorin övningar. 

Informationen är endast riktad till den specifika målningen, texten ger inte en övergripande 

information om tekniken olja. Detta påminner om målarbokens pedagogik där måleri handlar 

om att färglägga fält. Frågan är hur en användare ska använda denna information ifall han/hon 

skulle vilja måla ett motiv som inte finns representerat på sidan?  

Jag upplever att de ord som används för att beskriva de olika tillvägagångssätten, de valda 

motiven, samt tekniken som målningarna är utförd med, antyder att upphovsmakaren inte är 

så kunnig i vare sig tekniken, ämnet konst eller pedagogik. Detta hade inte varit några 

problem om inte sidan hade utgett sig för att vara en skola i konst och då denna skola faktiskt 

är publicerad på kulturförvaltningens hemsida med institutioner som Kulturhuset och 

Liljevachls till grannar.  

                                                 
29 Svedberg Lars mfl. (1998) Boken om pedagogerna, Liber AB, s.49ff. 
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Informationens struktur bygger på samma konventioner som bokens; bilden är modell och 

texten informationskällan. Även i denna del av skolan består interaktiviteten av att välja i 

vilken ordning målningarna ska visas.  

 

 

3:5 Kategori Teknik 
 

Denna kategori är uppbyggd på samma sätt som övningar och vid det här laget är jag lite 

irriterad på de snurrande målningarna då man måste vänta medan de snurrar fram i 

turordning. Det är även irriterande att träffytan är så stor att cirkeln stannar om musen 

kommer för nära, musen måste då flyttas för att de ska röra sig igen. Här upplever jag att den 

mediatekniska funktionen stör intentionen med sidan.  

 

De nya målningarna har rubrikerna; Alla Prima, Målarkniv, Fördrivning och Torrpensel. Tre 

av dem är tekniker medan ”Fördrivning” är titeln på själva målningen, vilket förvirrar lite. 

Väljs en målning dyker den upp förstorad och en text beskriver vad tekniken går ut på. Om 

Alla Prima står det: 
 

Det italienska uttrycket Alla Prima betyder ”direkt” och så kallas en målning som gjorts vid ett och samma 

tillfälle. Många konstnärer upplever detta sätt att måla som befriande, eftersom det tillåter mer spontana och 

uttrycksfulla penseldrag liksom färre färgblandningar på palett och underlag. Alla prima-målningar görs med 

tjock färg men eftersom målningen görs snabbt så hinner inget lager att torka före något annat vilket gör att 

färgen inte spricker. 

 

Ingen källhänvisning finns att hitta här heller.  

Återigen är texten informationskälla och lärobokens sätt att presentera information råder. Ur 

ett pedagogiskt perspektiv har jag svårt att förstå uppdelningen mellan Teknik och Övning. 

Övningarna är imitationsövningar, ett motiv ska härmas, medan intentionen med tekniken är 

att förklara olika sätt att använda färg och pensel. Dessa delar borde vara integrerande och 

inte separerade, eftersom det är tekniken en användare borde öva på, så att användaren sedan 

kan använda informationen till sitt eget syfte. Att upphovsmakaren sätter titlar på de olika 

exemplen tillför inget i sammanhanget, detta ger istället känslan av att målningarna mest är 

gjorda för upphovsmakarens egen skull och inte främst med ett pedagogiskt syfte. Sidans 
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producent verkar se måleriövningarna automatiskt som konst och det finns inget 

problematiserande angående detta.  

 

 

3:6 Kategori Tips och Trix 
 

 
 

Fyra färghögar ”åker in” på skärmen från vänster sida. Färgerna representerar varsin 

grundfärg och proverna verkar vara avfotograferade oljefärger. Klickar användaren på en färg 

visas ett textbaserat ”tips”. Väljs exempelvis den gula färgen visas texten: 

 

Innan du börja måla kan du göra en skiss på duken, antingen med kol eller med förtunnad färg. 
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3:7 Sammanfattning 
3:7:1 Den grafiska utformningen 

 

Den grafiska utformningen är relativt återhållen och illustrationerna består mestadels av 

bearbetade fotografier. Typsnittet gör att informationstexterna är lite svårtydda ibland. 

Det som utmärker sig är de symboler som används såsom paletten, pergamentrullen, 

fjäderpennan, ramarna och ”miljöboken för konstnärer” (under penseln övrigt på förstasidan). 

Dessa valda symboler är ganska stereotypa i sitt syfte. I exempelvis ”miljöboken för 

konstnärer” illustreras två konstnärer. Jag tolkar båda figurerna som män. De har röda basker 

på huvudet, paletter och penslar i händerna och kläderna är nerkladdade med färg. Den ena 

står framför ett staffli och målar av ett landskap. De bägge illustrationerna understryker och 

producerar en stereotyp föreställning om hur en konstnär ”ser ut”. 

 

I miljöboken finns även en del svårtolkade illustrationer. På ett uppslag står texten, ”ställ 

produkterna lång ifrån varma källor”. Under finns en illustration av en glasburk med rött lock 

och oidentifierbart innehåll. Vid sidan av burken hittas tre olika färgfält som jag tillsammans 

tolkar som eldflammor. Dessa två symboler knyts sedan ihop med ett rött kryss mitt i mellan. 

På samma uppslag står texten, ”undvik hudkontakt och inandning av produkterna”. Under 

texten återfinns samma burk som tidigare, men utan lock, och bredvid ses en frilagd hand och 

en frilagd näsa. Även i detta fall knyter ett rött kryss ihop symbolerna.  
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Jag upplever att de illustrationerna inte fungerar till texten. Det lilla röda krysset ser ut som ett 

plustecken, burk plus eld? Burk plus hand och näsa? Utan texten skulle dessa bilder inte alls 

fungera. Däremot fungerar texten utan bilderna. När förankringen mellan text och bild är 

otydlig kan meningar uppstå som kan resultera i att informationen feltolkas. Ska illustrationer 

användas som instruktioner måste de gå att tolka annars förlorar de sin funktion och blir 

endast förvirrande. Detta i enighet med Yvonne Eriksson som skriver att grunden för att 

illustrera ett läromedel ska vara att bilden åskådliggör texten men även tillför ytterligare 

information. För att bilden ska vara meningsbärande krävs att den som studerar bilden har 

förmågan att tyda den information om finns att hämta.30 

  

3:7:2 Den medietekniska funktionen 

 

Datorn ger möjlighet till interaktivitet och tillgång till text och bild, såväl stilla som rörliga, i 

ett och samma medium. Yvonne Eriksson menar att multimediaprogram ofta följer den 

tryckta bokens uppbyggnad även om programmet innehåller rörliga bilder, ljud och text.31 

Detta stämmer definitivt in på Konstskolan på webben, sättet att presentera information skiljer 

sig inte nämnvärt mot läroboken. Lärobokens struktur har flyttats över till en digital skärm, 

resultatet blir att den virtuella miljöns struktur får formen av en ”digital bok”.  

 

Ytterligare ett intressant exempel på bokkonventioners struktur hittas under rubriken Övrigt 

på förstasidan. Under Övrigt finns kategorin Miljö. Klickar en användare på denna kategori 

möts denne av den tidigare nämnda ”miljöboken för konstnärer”. Denna bok har formen av en 

faktisk bok dvs. det är en digital bok där användaren vänder blad med musen. Samma 

(fysiska) rörelse måste utföras som vid bläddrandet av en faktisk bok. Det går inte att välja 

mellan sidorna utan bläddrandet måste ske linjärt, sida för sida. På så sätt är denna digitala 

bok till och med mer statisk än en fysisk bok, där du kan välja att läsa slutet först.  

 

Konstskolan på Webbens dramaturgi fungerar dock ganska bra i det avseende att en 

användare snabbt får en överblick över sidans struktur och det går inte att tappa bort sig. 

Sidan har en tydlig navigation, en användare kan hela tiden välja mellan att gå ett steg tillbaka 

eller direkt tillbaka till huvudsidan. Att texten Konstskolan, samt den specifika teknikens 

namn, hela tiden följer med navigeringen medför också att strukturen är tydlig. Under alla sju 
                                                 
30 Eriksson (2001) s. 86. 
31 Ibid., s. 19. 
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rubriker som länkas från huvudsidan ser användargränssnittets utformning likadan ut d.v.s. 

det finns samma underrubriker och dessa är strukturerade på samma sätt, även detta gör det 

tydligt för användaren. Tydlig navigering och en struktur som gör att användaren kan skapa 

sig en helhetsbild över sidan, är lärdomar jag kommer att ta med till Animationshuset.  

 

Skolan är lokaliserad på webben, men platsens egenskaper utnyttjas inte till fullo. 

Användaren kan endast agera konsument av produkten, det finns ingen möjlighet att lämna 

några spår. Det går inte att kommentera eller bidra till produkten och det ges inte någon 

möjlighet att komma i kontakt med upphovsmakaren. Interaktiviteten består av att välja i 

vilken ordning informationen ska visas. Dessa val skiljer sig inte nämnvärt ifrån väljandet 

mellan olika kapitel i en lärobok. Det bör dock påpekas att informationen inte kräver en viss 

ordning, ur den aspekten skiljer sig informationens struktur från bokens disposition. Starten 

utgår från huvudsidan, därefter är informationen strukturerad likt ett grenverk där en 

användare själv får pussla ihop delarna för en helhetsbild. Detta utgör generellt den största 

skillnaden mellan bläddrandets dramaturgi och klickandets dramaturgi.32 

 

3:7:3 Det pedagogiska perspektivet 

 

I Konstskolan på webben är bilden underordnad texten, detta trots att konstskolans ämne 

berör bildkonsten. Bilderna finns endast med som en illustration till texten. Samtidigt är 

många av de befintliga förklaringarna onödiga, då bilden och texten säger exakt samma sak. I 

exempelvis steg 2 i målningen Flöde – bladguld står texten: 
 

Steg 2: Här har skissen kommit lite längre och svart oljefärg tillkommit. 

 

Även bilden visar att skissen har kommit lite länge och att svart färg nu är målad på duken. 

Denna textförklaring är överflödig här kunde upphovsmakaren ha litat på bilden. Ska 

kombinationen text/bild användas borde texten fördjupa informationen i bilden eller tvärtom. 

Värt att notera är även att produkten innehåller både still- och rörliga bilder, trots detta blir 

produkten statisk då de olika bildtyperna löper parallellt, istället för att interagera med 

varandra.  

 

                                                 
32 Eriksson (2001) s. 25. 
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Den övergripande pedagogiska praktiken bygger på att en användare ska imitera målningarna 

och teckningarna. Som jag skrev i stycket Den medietekniska funktionen är konstskolan till 

innehållet statisk. En användare kan endast ta emot information, detta är motsatsen till synen 

på det performativa lärandet. Relationen mellan en användare och informationen är en 

envägskommunikation. 

 

Det blir tydligt i konstskolan att den medietekniska funktionen, den grafiska utformningen 

och pedagogiken påverkar varandra och måste anpassas efter varandra. Kultur och historia 

finns inbyggt i det digitala mediet, liksom alla artefakter, och denna ”närvaro” samverkar med 

användaren. Som producent till ett digitalt läromedel är ramarna ganska strikta och man är 

låst till mediets möjligheter och detta påverkar även pedagogiken. Det är också värt att notera 

att det digitala mediet inte är läromedlet utan läromedlet konstrueras av informationen i 

samverkan med en användare. 
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4. Work in progress- Animationshuset 
 

Jag kommer i denna text inte att gå in särskilt detaljerat i arbetet med Animationshuset, då det 

skulle ta alldeles för mycket plats. Det har varit enormt mycket arbete, roligt men slitsamt. 

Ändå är jag bara i uppstartningsfasen. Det är även svårt att skriva om sidan p.g.a. jag ständigt 

upptäcker och genomför förbättringar ju längre arbetet fortskrider, det är en verklig process 

och jag lär mig hela tiden. 

 

En bok, en film, ett bibliotek, ett museum och Internet innehåller ingen kunskap. De är på 

olika sätt och i olika grad möjligheter till att producera kunskap för den person som har den 

kompetens som krävs för att tillgodogöra sig den.33 En grundpelare i mitt arbete är att med 

hjälp av bilder, underlätta denna omvandling av information till kunskap för sidans 

användare. Det är mötet mellan den praktisk pedagogiska och den tekniska kontexten som är 

den stora utmaningen, det pedagogiska måste samverka med den digitala tekniken. 

Informationen måste konstrueras så att den passar en datorbaserad läromiljö. Förhoppningen 

är att användarna ska kunna tillgodogöra sig instruktionerna på ett bra sätt, så att han/hon får 

tillräckligt med information för att göra egna animeringar. 

 

Målgruppen är tänkt 12-16 år. Målgruppen sammanfaller med åldersspridningen på de elever 

som jag har undervisat i animation innan detta arbete och jag har därifrån en del pedagogisk 

erfarenhet av animation. Det är viktigt för mig att inte använda stereotypa bildkonventioner i 

Animationshusets bildspråk, utan att aktivt arbeta för att sidan ska kännas könsneutral. Under 

arbetets gång har jag hela tiden visat skisserna för yrkesverksamma pedagoger (bl.a. en 

mediepedagog anställd på kulturskolan Stockholm och en förskolelärare) samt haft 

regelbundna samtal med en grafisk designer. 

 

Jag anser att en av Internets främsta egenskaper är att alla, oavsett tid och rum, kan vara med 

och producera information. Tanken är därför att sidans användare ska kunna dela med sig av 

de erfarenheter och kunskaper de gör i sina egna animationsövningar. Animationshuset 

kommer att ha ett grundskelett och en grundstruktur, därefter ska användarna kunna utvidga 

informationen med sina filmer, experiment, tips och upptäckter. Kombinationen av att vara en 

styrande åskådare till visuell information (genom interaktivitet), utföra det praktiska arbetet 

                                                 
33 Rosengren (2008) s. 109. 
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(själva animerandet) samt att vara medskapare till Animationshuset (pedagogens roll), 

resulterar i ett performativt lärande där kunskapens relationella natur synliggörs.  

 

4:1 Två typer av gestaltande 
 

Arbetet med Animationshuset består av två olika typer av gestaltande. Den ena delen handlar 

om att hitta visuella metoder för att förmedla den kunskap jag har om tekniken animation 

d.v.s. genom filmklipp, illustrationer, ljud och animationer. Bild och ord är två symbolspråk 

som inte kan behandlas lika, medan språk är sekventiellt och oftast linjärt uppbyggt är bilden 

simultan genom sin spatiala struktur. Då man går från text till bild eller tvärtom är det alltid 

frågan om en översättning.34  

 

Den andra delen av arbetet består av att hitta ett fungerande användargränssnitt eftersom 

användargränssnittet är kommunikationsverktyget mellan datorn och användaren. Sidan 

kommer att struktureras av en virtuell miljö. Målet är att användargränssnittet ska upplevas 

som en naturlig miljö som inte väcker frågor, osäkerhet eller uppfattas otydlig. Turkle skriver 

att simuleringskulturen uppmuntrar användaren att ta det han/hon ser på skärmen ”för vad det 

är i gränssnittet”. Om simuleringskulturen fungerar erbjuder gränssnittet all den verklighet 

som behövs.35 På grund av den grafiska revolutionen med MTV-grafik, 3D- animerade 

långfilmer, superrealistiska dataspel osv. riskerar sidan att förkastas som en sämre kopia av all 

professionell grafik och animation. Därför är det extra viktigt att utarbeta ett bildspråk som 

kan stå för sig själv och som svarar mot sidans syfte.  

 

Att konstruera en rumslighet är ypperligt för att få mer yta och plats än vad datorskärmen 

egentligen erbjuder. Animationshusets användargränssnitt utgörs bokstavligen av ”rummet”. 

Varje rum kommer att ha ett eget tema som exempelvis jägarrummet, gymmet, teatern, 

american diner, vetenskapsrummet, botaniska rummet etc. De olika temana kommer aldrig att 

uttalas med text, hur de uppfattas och tematiseras styrs subjektivt av användarna. Efter 

beslutet att skapa ”rum” känns det naturligt att ”rummen” struktureras av en huvudsida 

utformad som ett hus.  
 

                                                 
34 Eriksson (2001) s. 9. 
35 Turkle (1997) s. 29. 
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4:2 En interaktiv berättelse 
 

De båda gestaltningsdelarna ska sedan fogas samman med hjälp av en interaktiv berättelse. 

Det ska gå att samverka, påverka och interagera med sidan. Tanken är att en användare ska 

engageras genom att bli delaktig i produktens berättarstruktur. Interaktivitet måste organiseras 

för att användaren ska komma igång och för att intresset ska hållas vid liv under en längre 

tid.36 

 

En del av den litteratur jag läst har uppmärksammat kritik mot synen på spel eller interaktiva 

multimediaprodukter som i första hand berättande medium. I litteraturen beskrivs att 

produkter av spelkaraktär inte enbart kan ses som en förlängning av traditionellt 

historieberättande och drama. Även om dessa produkter innehåller narrativa moment finns det 

tydliga skillnader mellan spel och berättelser. Om en berättelse primärt handlar om intrig, 

mening och språk så handlar spel om poäng, kontroll och rumsupplevelser.37 Detta synsätt 

finner jag värt att diskutera i förhållandet till begreppet interaktiv berättelse. Min sida kommer 

inte att ha karaktärer som för en handling framåt och det utspelas inte någon intrig, men det 

kommer inte heller att gå att samla poäng eller ”vinna” något. De rumsliga relationerna 

kommer att vara centrala och att leta runt i huset den huvudsakliga aktiviteten. 

Ramberättelsen blir de stämningsskapande interiörerna. Det centrala blir alltså att orientera 

sig och ge mening åt det virtuella rummet. Jag utgår dock från en poststrukturalistisk syn på 

berättelsen, där en berättelse inte nödvändigtvis måste bestå av en början, en mitt och ett slut, 

utan bland annat kan utgöras av tematiska associationer.38 Kombinationen av objekt, djur, 

figurer, färger och liknande som jag väljer att placera i huset berättar om en plats. Denna plats 

kommer att väcka känslor och associationer av olika slag hos en individ, beroende på vilken 

subjektsposition han/hon väljer att inta. Mina val av interiör kommer också att ge en möjlig 

upplevelse om de imaginära figurer/personer som skulle kunna vistas på platsen eller bo i 

huset. Som jag skrev tidigare förs oftast en traditionell berättelse framåt av att en eller flera 

karaktärer ställs inför ett beslut, ett val. Celia Pearce menar att ”The decision-making is the 

heart and soul of interactivity”.39 Pearce skriver att när man arbetar med interaktiva produkter 

är det viktigt att förstå beslutets kraft. I användarens möte med en interaktiv produkt ställs 

                                                 
36 Bjessmo (2008), s.71. 
37 Alexandersson (2001) s. 30f. 
38 Jönsson (2008) s.16. 
39 Pearce (1997) s. 158. 
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han/hon inför en rad beslut, vad händer om jag öppnar denna dörr? Ska jag fortsätta fram i 

korridoren? För det mesta leder dock dessa val och beslut inte fram till något drama. Pearce 

menar att interaktiviteten sker i tanken hos användaren, det är alltså inte vilket beslut eller val 

som användaren gör som är det viktiga, utan själva besluttagandet och valet i sig. På så sätt är 

det de tematiska associationerna och användarens val som utgör den interaktiva berättelsen på 

min sida. 
                               

 

4:3 The Haunted House - Animationshusets huvudsida  

 

 
 
 

Då en av intentionen är att använda så lite text som möjligt måste förståelsen för hur sidan ska 

användas bygga på andra villkor. Startsidans gränssnitt blev på så sätt huset av fler skäl. Jag 

vågar påstå att alla vet att man kan/ska gå in i ett hus. Huset på huvudsidan fungerar då som 

en metafor. Istället för att beskriva med text hur en användare tar sig vidare, används 

överenskommelsen om husets funktion som en instruktion, här kan man gå in. Det handlar 

med andra ord om hur man interpelleras av huset som betraktare/besökare. 
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Att namnge de olika teknikerna är nödvändigt för att lära sig animation och denna information 

går inte att förmedla med bilder. På huvudsidan ville jag att 12 rubriker skulle presenteras, 

men för att den inte skulle kännas som en ditklistrad informationstext, gjorde jag texten till en 

integrerad del av bilden. En reklamskylt placerades på taket och om en användare rör pekaren 

över ett fönster, tänds ljuset, samtidigt ändras texten på reklamskylten och namnger den 

teknik/rubrik vars instruktioner döljer sig i det specifika rummet. Klickar användaren på ett 

fönster gör han/hon entré i den valda rubrikens rum. 

 

De rubriker som kommer att finnas representerade i första skedet av Animationshuset är: 

Cut out animation, Cellanimation, Leranimation, Objektsanimation, 

Zoetroop/blädderanimation, Historik, Teknik/ utrustning, Ljud, Alternativ animation, 

Berätta en historia, Filmarkiv, Kontakt, Teckningsanimation. 

 

Kategorierna Ljud, Teknik/Utrustning och Berätta en historia kommer att utgöra 

dramaturgiska och pedagogiska knutpunkter.40 Dessa rubriker innehåller information som kan 

användas generellt för alla tekniker. Det är ett pedagogiskt val att strukturera informationen 

på det sätt, då det kommer att upplevas rörigt att gå igenom ljud, teknik/utrustning och 

berättelse konst i varje enskild teknik. Detta val är ett tydligt exempel på att pedagogiken 

måste anpassas till artefakten och tvärtom. Sidans rörelseschema kräver mycket planering och 

om användaren upplever dramaturgin som enkel är resultatet lyckat. 

 

Husets spöklika, ödsliga karaktär är ett val av förförelseskäl. Det ska kännas lockande och 

spännande, användarens nyfikenhet ska väckas. Huset är gjort av scannade blyertsteckningar 

och akvareller som sedan modifierats i Photoshop. Blommorna är tecknade och animerade i 

programmet Flash. Tanken är även att det ska tillkomma små animationer i samma stil som 

knopparna på trädet dvs. utan egentlig funktion utöver att vara stämningsskapare (exempel 

skulle kunna vara korpar som flyger förbi, en siluett i ett fönster eller en ruta som krossas).  

 

 

 

 
                                                 
40 se bilaga, dramaturgisk skiss. 
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4:4 Jägarrummet- cut out animation 
 

 
Rummet är fortfarande under arbete. 

 

 

Rummet där tekniken cut-out animation berörs kommer att vara färdigt till vårutställningen på 

Konstfack 2009. Detta rum är tänkt att ses som en skiss och ett generellt exempel på hur 

Animationshuset skulle kunna se ut. Rummets tema blev ett ”jägartema” men djuren i rummet 

är varken döda eller levande d.v.s. när man rör pekaren över vissa djur får man ett gensvar. En 

liten belöning som ska väcka lust till ett fortsatt ”klickande”.  

 

Användargränssnitten i de olika rummen har även en pedagogisk funktion. Varje rum är 

uppbyggt av sin specifika teknik för att ge användaren en upplevelse av de olika 

uttrycksformerna. Cut-out rummet är därför gjort i en ”klipp och klistra stil”. Scannade tyger, 

olika papper, blyertsteckningar och tuschteckningar m.m. bygger upp illusionen av ett grönt 

rum med trägolv. Det kändes viktigt att namnet på tekniken även återfinns inuti rummen så att 

det blir tydligt för användaren vart i huset han/hon befinner sig, samt för att lära sig vad 

animationstekniken heter. 
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Vissa av djuren har, som jag nämnde tidigare, små animationer inprogrammerade. Dessa 

animationer startar när användaren rör pekaren över djuret. Animationerna är gjorda i cut-out 

teknik och hänvisar återigen till teknikens uttryck. Animationerna är även till för att det ska 

vara spännande att befinna sig i rummet och för att väcka lusten till fortsatt upptäckande.  

 

 

4:5 Instruktionsfilmerna 

 
Jag kommer i denna text inte att gå in detaljerat på hur filmerna är inspelade, det kommer att 

ta alldeles för stor plats, utan de får själva kommunicera den pedagogiska uppbyggnaden. 

(Även ett exempel på hur svårt det kan vara att översätta ord till bild och bild till ord.)  

 

I jägarrummet finns fyra instruktionsfilmer ”gömda”:  

 

1. Tillverka cut-out figurer 

2. Tillverka en bakgrund/scenografi 

3. Animera en cut-out film 

4. Den färdiganimerade filmen 

 

Alla instruktionsfilmerna återknyter till djurtemat och filmerna är gjorda med stop motion 

animation d.v.s. bild för bild med en filmkamera och datorprogrammet Istopmotion. I 

filmerna instruerar händer de olika stegen som cut-out animation kräver. Den pedagogiska 

utmaningen i denna del av arbetat var att avgöra hur mycket och hur lite information som 

behövs för att en användare ska förstå. De första förslagen innehöll alldeles för mycket 

information. Det blev därför nödvändigt att påminna sig om själva grundidén, nämligen att 

lära sig enkel animation. Efter det kunde en massa information sorteras bort, tills själva 

kärnan i cut-out kom fram. Nästa svårighet bestod av att fundera ut ett sätt att förmedla 

informationen, hur visas tillvägagångssätten på ett tydligt sätt? Ett par versioner spelades in 

och jag valde sedan de filmer jag upplevde tydligast. Detta måste sedan testas på målgruppen. 

 

Djuren i jägarrummet återfinns i instruktionsfilmerna. Klickar en användare på älgen visar 

instruktionsfilmen hur en tecknad älg blir en cut-out figur. Klickar användaren på tavlan med 



 35

landskapet visar filmen hur scenografin kan göras (scenografin är samma som landskapet i 

tavlan). Rör användaren pekaren över isbjörnsfällen och klickar visar denna film hur en 

isbjörn animeras (i samma scenografi som från den tidigare instruktionsfilmen). Väljer 

användaren tavlan med texten cut-out animation visas den färdiga filmen. 

 

Det finns ingen angiven ordning som filmerna ska ses i, utan det är användarens eget val. 

(Första gången en användare klickar kommer valet att vara slumpmässigt, därefter vet 

han/hon var filmerna ligger). Informationen ska inte behöva ses i en viss ordning, utan 

tillsammans utgör de en helhetsbild av hur man kan göra en enkel cut-out animation, oavsett 

vilken film användaren startar med. Detta skiljer sig från det linjära sättet att presentera 

information. Användaren får delarna utan inbördes ordning och sätter sedan ihop dem själv 

till en helhet. 

 

 

4:6 Ljud 
 

Ljud kommer att användas både för att skapa stämningar och i pedagogiska syften. Att berätta 

med ljud kan fungera lika effektivt som med bild eller text. I exempelvis instruktionsfilmen 

”animera din cut-out film”, visas händer som placerar figuren på plats. Händerna försvinner 

sedan ur bild en sekund, för att därefter komma tillbaka och flytta figuren igen. Här vill jag att 

användaren ska förstå att när händerna är ute ur bild ska ett foto tas. I denna version har jag 

testat att använda ljudet av en kamera för att berätta detta. Om det är pedagogiskt tillräckligt 

får de kommande testerna visa. 

I vissa knappar kommer det ligga dolda ljud för att stimulera upptäckandet och i några rum 

kommer det att finnas stämmningsljud och ljudeffekter. Ljudet kommer inte att vara färdigt i 

tid till vårutställningen p.g.a. tidsbrist, däremot finns det en färdig plan.  
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5. Sammanfattning och slutdiskussion 

 
En av de förhoppningar jag hade inför planeringen av detta magisterarbete var att analysen 

och arbetet med Animationshuset skulle korsbefrukta varandra. Lång innan jag började med 

den skriftliga delen hade jag gjort en första skiss på Animationshusets struktur och 

användargränssnitt. I början av maj var skissen även uppbyggd i Flash. Vid denna tid jobbade 

jag parallellt med analysen av Konstskolan på webben och när analysarbetet var färdigt gjorde 

jag en stor upptäckt. Animationshuset var uppbyggt linjärt och följde bokens dramaturgi 

precis som Konstskolan. Bokens konventioner är så starka och det linjära sättet att strukturera 

information satt i ryggraden. Jag hade kommit till en brytpunkt där textdelen och 

gestaltningsdelen möttes och kunde fördjupa varandra, samtidigt som jag tydligt såg min egen 

subjektsposition. Då intentionerna med Animationshuset var att utnyttja det digitala mediets 

egenskaper, och då en av dessa möjligheter är att kringgå den linjära strukturen, var det bara 

att tänka om. Animationshuset har fortfarande brister men analysarbetet hjälpte mig att 

komma några steg närmare mitt mål och syfte.  

 

En annan av intentionerna med Animationshuset är att bilden ska fungera som den 

huvudsakliga informationskällan, frågan är då varför detta skulle vara eftersträvansvärt? 

Det performativa lärandet är ett icke-linjärt lärande och det lärande subjektet är i förening 

med artefakten. Med den performativa synen sker alltså lärandet inte genom återgivelse och i 

en viss ordning, utan i samspel med informationen samt i förhållande till hur och var 

informationen presenteras. Det performativa lärandet passar på så sätt bildens icke-linjära 

struktur. Bildens information ”läses” och tolkas på samma gång. Med detta inte sagt att den 

icke-linjära informationen skulle vara bättre, men bildens icke-linjära struktur kan öppna upp 

för nya sorters lärdomar. 

 

Sherry Turkle skriver att den modernistiska synen på verklighet kan karaktäriseras av uttryck 

som ”linjär”, ”logisk”, ”hierarkisk” och av att ha ett ”djup” som kan lodas och förstås.41  

Detta i motsats till postmodernistiska tankar om att jaget är multipelt och flytande och att 

verkligheten konstrueras i samspel med språket. Turkle sammanfattar postmodernismen med 

ord som ”icke-linjär”, ”ogenomskinlig” och ”ocentrerad”.42 Postmodernismens syn på 

                                                 
41 Turkle (1995) s. 20. 
42 Ibid., s. 20. 
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verklighet blir konkret i förhållande till Internet, där alla kan anta en mängd olika alter-egon, 

informationen i sin helhet är icke-linjär och måste pusslas ihop av en användare och det är 

texten och bilderna som i relation till en användare konstruerar Internet.  

Det sociokulturella perspektivets syn på att fysiska liksom intellektuella/språkliga redskap 

medierar verkligheten, konkretiseras också av Internet. Tittar man på Internet med dessa 

glasögon, borde det performativa lärandet komma till sin rätt på denna plats.  

 

För att själv komma ifrån det linjära tänkandet i Animationshuset tog jag hjälp av bilden. I 

första skedet av arbetet hade jag exempelvis delat upp cut-out animationen i fyra olika ”steg 

och rubriker”. Dessa förbestämda rubriker gjorde att jag ”automatiskt” tänkte att 

informationen måste struktureras likt kapitel. Den första versionen av jägarrummet innehöll 

alltså ingen information om tekniken cut-out, utan ledde endast användaren vidare till fyra 

nya rum genom de fyra rubrikerna (likt Konstskolans uppdelning av de olika teknikerna). 

När jag efter analysarbetet med Konstskolan upptäckte detta och då istället tittade på vad 

instruktionsfilmerna egentligen visade, insåg jag att alla rubriker var onödiga för att förstå 

cut-out animation. Informationsfilmerna måste inte komma i en viss ordning. Jag använde då 

istället de bildtecknen som fanns i rummet, djuren och tavlan, och kopplade ihop dem med 

filmerna. På så sätt kunde jag strukturera in filmerna i bilden utan en linjär struktur, om detta 

fungerar pedagogiskt återstår att se. Animationshuset måste testas på målgruppen innan jag 

kan utvärdera arbetet. Jag ser vårutställningen på Konstfack som ett första minitest. Att få en 

hel institution med bildpedagoger och en utställningspubliks ögon på Animationshuset 

kommer att bli en del av processen. Det finns nu ett material att diskutera kring. I 

planeringsstadiet var det inte möjligt att förutse alla aspekter, utan detta sker allteftersom 

arbetet växter, testas mot teorier, möter andras ögon, utvärderas och utvecklas. Det är ett 

ständigt pågående testande. 

 

En vetskap som jag bar med mig innan arbetet men som jag nu fått konkret bekräftat, är att 

viss information kan en bild aldrig förmedla fullt ut, på samma sätt som att viss information 

aldrig kan förmedlas helt via text eller ord. Skulle Animationshuset få en fördjupningskurs 

skulle bilder inte räcka till, de skulle behöva kombineras med text eller ord. Problem har även 

uppstått då jag ska beskriva arbetet med webbsidan i uppsatsdelen, vissa skeden går inte att 

beskriva i texten, eller så krävs det massor av sidor text för att förklara. Där måste jag lita på 

att Animationshuset själv kan kommunicera arbetet.  
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En intressant aspekt med interaktiva digitala läromedel är att lärandet och dess metoder blir 

synliga. De pedagogiska valen som en upphovsmakare gör går ofta tydligt att urskilja. I 

Konstskolan på webben kunde jag identifiera en åskådningspedagogik och pedagogiska 

metoder som byggde på imitation. Lärandet i Konstskolan består av en envägskommunikation 

där användaren endast ska ta in färdigpaketerad information, konsumentens roll. Detta bygger 

på samma konventioner som artefakten bok d.v.s. det är meningen att boken ska vara färdig 

och oföränderlig. Konstskolan är på så sätt inte en del av den deltagande mediekulturen.  

Insikten om att det digitala mediet synliggör lärandet fördjupades även ytterligare i arbetet 

med Animationshuset, då jag själv hela tiden var tvungen att tänka väldigt metodiskt. Här blir 

det tydligt hur lärandet och dess artefakter är sammankopplade och påverkar varandra, samt 

hur det lärande subjektet är i förening med artefakten. Detta i jämförelse med en 

klassrumssituation där lärandet och pedagogiken är mer abstrakt och kan vara svår att urskilja 

i stunden, även om lektionen är noga planerad. Det digitala mediet sätter upp ”pedagogiska 

gränser” och pedagogiken påverkar hur mediet kan utnyttjas. Jag anser att olika ämnen lämpar 

sig för olika sorters presentationer bl.a. beroende på syftet med informationen. Artefakter styr 

även presentationsformen. Krockar som både kan bli intressanta och/eller kännas fel uppstår 

när en viss artefakts egenskaper möter en oväntad presentationsform. På senaste åren har det 

exempelvis både kommit böcker och filmer som inte är uppbyggda av en förväntad linjär 

narrativ struktur. 

 

 

Bygger alla digitala interaktiva läromedel på en åskådningspedagogik?  
 

Vad är det egentligen som skiljer Animationshuset ifrån Konstskolan på webben?  

Dagens åskådningsundervisning har inte som tidigare direkta referenser till den fysiska 

omgivningen och begrepp är inte alltid liktydigt med verbala uttryck. Yvonne Eriksson menar 

att i enlighet med åskådningspedagogernas teorier är vi beroende av visuella representationer 

för att åskådliggöra vissa koncept, men även vissa förlopp.43 Ett interaktivt läromedel är 

definitivt baserat på åskådningspedagogikens teorier i det avseendet att instruktionerna 

presenteras visuellt. Mötet med informationen bygger på att titta (och ibland höra). I 

Konstskolan på webben presenteras informationen genom att en användare tittar på bilderna 

och läser texten. Konstskolans pedagogiska metod bygger dock på imitation och återgivning, 

                                                 
43 Eriksson (2004) s. 24. 
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en användare ska härma upphovsmakarens tillvägagångssätt. Informationen är även full av 

påståenden som presenteras som kunskap, ”vit färg passar till allt”. Det finns alltså inget 

problematiserande eller utrymme för en användare att möta informationen utan den ska bara 

tas in. Detta är motsatsen till synen på det performativa lärandet och denna metod påminner 

istället om åskådningspedagogikens grundare, Comenius, teorier om den ”innehållstomma” 

eleven.44 Konsekvenserna blir att en användare endast lär sig härma en specifik tavla och 

frågan är hur han/hon ska använda informationen till att exempelvis måla andra motiv. 

Ytterligare en fråga är varför Konstskolan på webben är tillverkad i ett digitalt medium och 

presenterad på webben när dessa faktorer inte utnyttjas i skolan? 

 

I Animationshuset bygger också instruktionernas pedagogik på att en användare tittar på 

bilderna, men informationen är inte specifikt riktat mot en viss animerad film, utan visar ett 

allmänt tillvägagångssätt och användarna kan följa hela processen genom de animerade 

instruktionsfilmerna. Dessutom presenteras generell information om hur man kan jobba med 

ljud, vilken teknik som behövs och hur man planerar och bygger upp en berättelse. Då nästan 

all information kommuniceras genom bilder i en visuell fiktiv ”värld” och utan en inbördes 

ordning, sker lärandet i direkt samspel med sidan. Tanken är dessutom att användarna ska 

kunna ladda upp egna filmer och utbyta tips, på så sätt är de med och bygger Animationshuset 

och fyller på med sina egna erfarenheter och kunskap. Då Konstskolan på webben bygger på 

envägskommunikation bygger Animationshusets pedagogik på att kunskap görs i samspel 

mellan användare och användare, användare och Animationshuset, samt användare och det 

digitala mediet.  

 

 

Hur skiljer sig interaktiviteten mellan Konstskolan på webben och 

Animationshuset? 
 

I Konstskolan kan användaren välja vilken ordning han/hon vill se informationen. Men det 

finns ändå en specifik struktur inprogrammerad av upphovsmakaren. På huvudsidan väljer 

användaren teknik, därefter hamnar han/hon automatiskt på nästa sida som kategoriserar 

tekniken i fem rubriker. Användaren kan där välja mellan de fem rubrikerna, och varje val 

följer en linjär struktur. Rubrikerna är även presenterade i en linjär komposition som gör att 

                                                 
44 Ibid., s.23. 
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det naturliga första valet sker i samma ordning som vi läser i vår kultur, från vänster till 

höger. 

 

I Animationshuset får användaren däremot leta sig fram till informationen. Från huvudsidan 

finns tolv rubriker, härifrån kommer man vidare till rum som alla har dold information. 

Rummen ljud, berättelse och teknik/utrustning länkar även alla andra rum och utgör 

dramaturgiska och pedagogiska knutpunkter.45 Om en användare rör musen över vissa 

föremål visas små animationer och/eller så spelas ljud upp, detta för att roa, inspirera och 

väcka användarens upptäckarlust. Informationen presenteras inte i en specifik ordning, 

användaren får själv bilda sig en helhetsbild (däremot kan en användare vara säker på att i 

cut-out rummet visas bara information om cut-out o.s.v.). En konsekvens det skulle kunna 

medföra att strukturera information på detta sätt är att en användare får svårt att skaffa sig en 

överblick över informationen samt att han/hon tröttnar på letandet. Detta återstår att se. 

 

På Internet existerar en egen överenskommelse gällande källhänvisningar, dessa behöver ofta 

inte redovisas. En av Internets bästa egenskaper är dess demokratiska möjligheter, ”alla kan 

komma till tals”. Detta är dock ingen okomplicerad möjlighet. Om upphovsmakaren till 

Konstskolan på webben skulle skriva en lärobok innehållande samma information, skulle den 

läroboken bli utgiven av ett förlag? Om Konstskolan hade lagts ut på webben med endast en 

privatperson som avsändare hade det varit en stor skillnad då överenskommelsen om Internets 

demokrati hade gällt. Då en institution som Kulturförvaltningen publicerar Konstskolan, får 

produkten dock en annan auktoritet. Konstskolan utger sig för att vara en skola i konst, 

samtidigt som den endast behandlar bildkonsten och innehåller (enlig mig) tveksam, ensidig 

och oproblematiserad fakta. Detta bidrar till att upprätthålla eller måla upp en stereotyp bild 

av vad konst (endast) är. När publiceringen sedan sker sida vid sida med institutioner som 

Liljevachls och Kulturhuset ökar utsagornas betydelse. Detta kommer även att gälla 

Animationshuset, Internet ger mig makten att själv publicera en webbsida som, även då jag 

inte är en auktoritet, får diskursiva konsekvenser (jag delar dock med mig av denna makt då 

användarna kan ladda upp sina egna animationer). 

 

Ett viktigt perspektiv som inte får glömmas är relationen mellan digital information och den 

fysiska omgivningen. Både Konstskolan på webben och Animationshuset berör analoga 

                                                 
45 se bilaga, dramaturgisk skiss. 
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tekniker. Frågan är hur mycket som går förlorat av att titta på ett material på en skärm. Att 

känna lukten och konsistensen av olja är nödvändigt för att lära sig måla. Känslan av att 

forma en lerfigur med händerna eller att klippa i ett papper kan inte heller fås digitalt. Dessa 

upplevelser kan ett digitalt medium aldrig återskapa. I en fysisk verklighet skulle den som 

undervisar kunna visa och berätta samtidigt som en elev får en känsla för materialet. Denna 

del av informationen går helt förlorad på Internet. Det är även intressant att jämföra de olika 

mediumen; teckning, måleri och animation är långsamma och tidskrävande tekniker till 

skillnad från att navigera runt på Internet. Om en användare tröttnar ifall han/hon måste klicka 

tre gånger för mycket på en webbsida, hur ska han/hon då ha tålamod nog att lära sig 

animationskonsten, där tre timmars arbete kanske resulterar i tio sekunder film? Eller så ligger 

även dessa förväntningar inbakade i artefakten. Internet ska gå snabb men måleri får ta tid. 
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