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Abstrakt 
 

I den här studien har jag undersökt vilka pedagogiska möjligheter och begränsningar som 

finns i att använda pappersteknikerna origami och pappersskärning i bildundervisning på 

gymnasiet. Frågan har besvarats med hjälp av underfrågorna: 

 

Vilka multimodala läroresurser finns att tillgå i ett arbete med teknikerna origami och 

pappersskärning?  

 

Vilka estetiska lärprocesser går att urskilja i ett gestaltningsarbete i teknikerna origami och 

pappersskärning?  

 

Syftet med studien har varit att få ökade kunskaper om hur estetiska lärprocesser kring 

pappersskärning och origami verkar genom att undersöka och definiera teknikernas 

pedagogiska möjligheter och begränsningar.  Jag undersökte inledningsvis origamins och 

pappersskärningens historiska bakgrund, och vilka multimodala och digitala resurser som 

finns att tillgå i teknikerna. Jag har genomfört arbetet genom en metodkombination: dels en 

teoretiskt kvalitativ metod för att ge arbetet en akademisk stringens, och dels en konstnärlig 

forskning i en gestaltande process för att möjliggöra reflektioner kring estetiska lärprocesser.   

Resultatet visar att ett arbete med origami är krävande med avseende på sekventiellt tänkande 

och förmåga att följa instruktioner. Att arbeta i pappersskärning kräver endast direkta 

instruktioner om syftet är tillämpning i ett specifikt projekt eller material. Tekniken ger goda 

möjligheter att arbeta i projekt tillsammans med digitala bildframställningsmetoder.  

Nyckelord 
Papper, estetisk lärprocess, origami, pappersskärning, multimodalitet, affordance, stöttning 
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1 Introduktion 

1.1	Inledning	
 

Jag är fascinerad av olika papperstekniker och har bland annat utfört performance med 

origamitranor, arbetat med miljöfrågor i form av återanvända kvitton och utforskat materialet 

i en konstnärlig process i verket Bladet och Kabinettskåpet. Det finns något magiskt i att 

förvandla ett platt och anspråkslöst papper till en tredimensionell form som plötsligt tar plats i 

rummet genom att vika, skära och klippa. 

 

När jag talar om papperstekniker i bildundervisningen för personer i min omgivning möts jag 

ofta av tankar på en klassisk skolestetik med äggkartonger, toalettrullar och papier-maché. 

När jag talar om origami så känner folk igen pappersvikningsformen och har ofta gjort det 

någon gång på förskolan, men sällan under sina senare skolår. Det är få som vet att NASA har 

använt sig av samma teknik för att utveckla solceller till satelliter eller att ingenjörer vid 

Brigham Young University utvecklat en portabel skottsäker sköld som, med hjälp av origami, 

är både lätt och hopfällbar.1 Det är inte bara inom vetenskapen som origamin spelar en 

överraskande betydelsefull roll. Inom konsten har origamin och tekniker för 

pappersmanipulation seglat upp som fristående discipliner, och i andra delar av världen går 

det att studera papperstekniker på konsthögskolor. 

 

En ansträngd budget tvingar bildlärare att vara uppfinningsrika. Att återanvända 

tidningspapper, mjölkkartonger och förpackningar är både ekonomiskt och miljövänligt. En 

undersökning av skolverket visar dock att det går långsamt att uppdatera undervisningens 

innehåll i förhållande till rådande läroplan, och många gånger återanvänds samma tekniker. 2 I 

denna undersökning vill jag undersöka papperstekniker både från ett praktiskt och teoretiskt 

perspektiv, och se hur de svarar mot skolverkets läroplan. På så sätt vill jag undersöka hur 

papperstekniker kan bidra till den rådande bildundervisningen i grundskolan och gymnasiet 

med inspiration och material. 

 

 

 
                                                
1 Landau, Elizabeth (2014) https://www.nasa.gov/jpl/news/origami-style-solar-power-20140814 2017-06-15; Tickle, Glen (2017) 
https://laughingsquid.com/an-origami-inspired-ballistic-shield-designed-to-stop-bullets-and-protect-law-enforcement/ 2017-06-15 
2 Åsén, Gunnar ”Varför bild i skolan – en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne”, i Lundgren, Ulf P. 
(red.)(2006), Uttryck, intryck, avtryck [Elektronisk resurs] : lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, s. 
117. 
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1.2	Bakgrund 

 

1.2.1	Papper	och	papperstekniker	

 

Papper tillverkas av fiber, oftast cellulosa som kommer från träd och växter. Andra fiberrika 

källor kan också användas som tillexempel silke.3 Fibrerna stöts sedan samman med vätska 

för att därefter pressas till ark. Det var i Kina år 105 e.Kr som man tror att pappret uppfanns 

av Cai Lun, instrument- och vapenansvarig under Han-dynastin. Han tros ha experimenterat 

med fiberrika material så som hampa, bark, bambu och lin för att komma fram till ett resultat 

som kunde ersätta de sköra och bristfälliga skrivytorna bambu och silke. 4 Det var alltså 

behovet av att kunna dokumentera, skriva och illustrera som resulterade i materialet vi idag 

inte skulle kunna varit utan. Pappret kom att bli otroligt betydelsefullt för den sociala, 

politiska, ekonomiska, pedagogiska, vetenskapliga, kulturella och religiösa utvecklingen i 

hela världen.5 Kort sagt skulle inte vårt samhälle se ut som det gör idag om det inte vore för 

pappret. 

 

I skolans värld finns papper överallt. Trots en påtryckande digitalisering av samhället finns 

pappret kvar. Papperskonstnären Paul Jackson beskriver hur intresset för papperstekniker 

återupplivats en bit in på 2000-talet. Han reflekterar kring om det är digitaliseringen som är 

anledningen till att människor söker sig tillbaka till det taktila.6 Det är ju trots allt något 

speciellt med handgripligen forma något, i en värld där det mesta sker på avstånd genom 

skärmar! 

 

Idag har papprets tillgänglighet berikat människans tillvaro under flera hundra år. Papprets 

enkla tillverkningsprocess har gjort materialet lättillgängligt i samhällen. Detta har i bidragit 

till utvecklingen av en mängd olika tekniker och användningsområdet för materialet. Två av 

dessa tekniker är origami och pappersskärning. Nedan följer en översikt av teknikernas 

historia. 

 

Origami betyder på japanska kort och gott ”pappersvikning.” Tekniken består, i sin renaste 

form, av ett kvadratiskt tunt papper som manipuleras genom vikning för att skapa en 

                                                
3 Thomas, Jane & Jackson, Paul, On paper: new paper art, Merrell, London, 2001 s. 11. 
4 Sloman, Paul (red.) Paper: tear, fold, rip, crease, cut, Black Dog, London, 2009 s. 7. 
5 Thomas & Jackson (2001), s. 11. 
6 Ibid., s. 31. 
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tredimensionell form. Det finns papper som är ändamålsenligt framtaget för origami. De har 

ofta ett mönster på ena sidan och en färg på andra, och är kvadratiska och tunna. Samtidigt är 

de tillräckligt starka för att inte gå sönder vid längre sekvenser av veck. Priserna kan variera 

stort, från ett par öre till flera hundra kronor för ett ark.  

 

Trots det japanska namnet finns det oklarheter kring hur origami ursprungligen kom till. 

Konsten att vika papper verkar ha seglat upp i både öst och väst för att sedan blandas och 

definieras i Japan. I Europa tror sig forskare identifierat en illustration av en vikt pappers båt i 

år 1490 i boken Tractatus de Sphaera Mundi av Johannes de Sacrobosco.7 Det är osannolikt 

att den skulle vara just japansk origami eftersom att den japanska origamin bara existerade i 

ceremoniella former under den tidpunkten. Trots den vanligt förekommande uppfattningen 

om att origami skulle uppfunnits i samband med religion i japan saknas det evidens för att det 

skulle stämma.8   

 

Pappersskärning (på engelska Paper Cut) är en teknik för bildframställning genom att bara 

använda papper och kniv eller sax. Ibland appliceras tekniken på platta eller vikta papper (ex. 

de enkla snöflingorna man klipper ut genom ett vikt papper) men också på andra material så 

som exempelvis löv, plast, kartonger och vinyl. Tekniken har sitt ursprung i Kina år 105 i 

samband med att pappret uppfanns, men spreds inte över landet förens på 600-talet. 9  

 

Tekniken användes för att skapa dekorativa utsmyckningar till hemmet och motiven innehöll 

ofta den kinesiska floran och faunan. Symboliska illustrationer, sagor, folklore, landskap och 

vardagslivet på landsbygden kom också att bli populära motiv. Det var inte förens år 610 som 

det kinesiska pappret och tekniken kom till Japan för att utvecklas ytterligare. Tekniken 

användes till en början främst för att skapa stenciler för att trycka mönster på bonader till både 

bönder och samurajer.10 Det var under den japanska Edo perioden (1615-1868) som tekniken 

och pappret sågs vara en egen konstform. Tekniken och pappret spred sig till mellan östern 

och i Turkiet utformades ett gille för pappersskärare. Tekniken kom att få en stor betydelse 

för Judendomen där man skapade religiösa dekorationer.11 Sen dess har tekniken spridit sig 

över hela världen.  

                                                
7 Koshiro, Hatori (2009); Sloman (2009) (red.) s. 14. 
8 Ibid., s. 12. 
9 Avella, Natalie (2009) i Heyenga, Laura (red.) Paper cutting: contemporary artists, timeless craft, Chronicle Books, San Francisco,2011 s. 
9. 
10 Ibid., s. 10. 
11 Ibid., s. 11. 
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Tekniken används främst för att skapa silhuetter eller mönster. Konstnärer inom tekniken är 

oftast självlärda och har upptäckt tekniken genom experimenterande.12 Pappersskärning är en 

teknik som är användbar vid träning av finmotoriken då den kräver stor precision.13  

 

1.2.2	Läroplanen	i	bild	
 
Läroplanen beskriver skolans uppgift, värderingar och skolväsendets roll i samhället.14 I 

läroplanen ges bland annat en beskrivning av det estetiska programmet och dess examensmål. 

Under inriktningen bild och formgivning står det tydligt att elever ska ges fördjupade 

kunskaper i två – och tredimensionella bildframställningstekniker.15 Av läroplanen i bild 

(Gy11) framgår det att eleverna ska ges möjlighet att arbeta med olika syften och använda 

olika verktyg i olika material. Eleverna ska också få kunskap kring bildens funktion och 

användningsområden i både vår samtid och historiskt samt i nationellt och internationellt 

perspektiv.16  

 

Trots att läroplanen ger utrymme för lärare att arbeta kring en mångfald av 

bildframställningsmetoder är det ändå traditionella tekniker och konstarter som får spelrum på 

grund av rådande ämneskonceptioner och traditioner.17 År 2003 gjordes en nationell 

utvärdering i bild (Rapport 253). Utvärderingen visar att fokus på traditionella konstarter och 

hantverk dominerar i bildundervisningen.18  Det är upp till den undervisande läraren att 

besluta vilka tekniker som är relevanta för en estetisk och pedagogisk praktik. En pressad 

arbetssituation med oförenliga faktorer som elevantal, undervisningstid, materialtillgång och 

brist på förnyade läromedel gör arbetet tungt.19 Det är därför inte konstigt att lärare återbrukar 

det som ligger närmst och på så sätt upprätthåller de gamla ämnestraditionerna exempelvis 

teckning och mimesis i fokus.  

 

 

                                                
12 Thomas & Jackson (2001), s. 12. 
13 Tubbs, Carol & Drake, Margaret, Crafts and creative media in therapy, 5. ed., Slack, Thorofare, N.J., 2017 s. 76. 
14 Zackari, Gunilla & Modigh, Fredrik, Värdegrundsboken: om samtal för demokrati i skolan, Värdegrundsprojektet, Utbildningsdep., 
Regeringskansliet, Stockholm, 2000 s. 9. 
15 Skolverket läroplan Gy11 s.43 
16 Skolverket bild s.1 
17 Åsén, Gunnar (2005) ”Bildämnet i den nationella utvärderingen” Artikel, Tidningen Uttryck, http://tidningenuttryck.net/bildamnet-i-den-
nationella-utvarderingen/ 
18 Skolverket rapport 253 s. 23 
19 Åsén, Gunnar (2005) Bildämnet i den nationella utvärderingen 
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1.3 Syfte 
 
Mot bakgrund av resonemanget att lärare å ena sidan ges stor möjlighet att själva välja vilka 

bildframställningsmetoder som ska användas för att uppnå kursplanen i bildämnet, men å 

andra sidan tenderar att välja snarlika och traditionsbundna bildframställningsmetoder syftar 

denna uppsats till att undersöka hur mindre konventionella tekniker och metoder svarar mot 

bildämnets syfte som formulerats i bildämnets läroplan (Gy11). De två teknikerna origami 

och pappersskärning har valts eftersom de kan utövas genom att använda enkla material och 

verktyg och kan förhoppningsvis bidra till en vidgad syn på att arbeta med papper som 

material i undervisningen. Teknikerna presenterar även en stor bredd vad gäller önskad 

svårighetsgrad och är på så sätt anpassningsbara vad gäller en skolas materiella resurser och 

elevernas behov. 

Syftet med denna uppsats är att få kunskaper om hur estetiska lärprocesser kring 

pappersskärning och origami verkar genom att undersöka och definiera teknikernas 

pedagogiska möjligheter och begränsningar. Därmed vill jag bidra till en förnyad 

ämnestradition och omvärdera den traditionella skolestetiken.  

 

1.4 Frågeställning 
 
Min huvudsakliga frågeställning lyder: 

• Vilka pedagogiska möjligheter och begränsningar finns i att använda 

pappersteknikerna origami och pappersskärning i bildundervisning på gymnasiet? 

 

För att kunna besvara frågan har jag valt att även inkludera följande underfrågor:  

 

- Vilka multimodala läroresurser finns att tillgå i ett arbete med teknikerna origami och 

pappersskärning? 

- Vilka estetiska lärprocesser går att urskilja i ett gestaltningsarbete i teknikerna origami 

och pappersskärning? 
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2.0 Empiri 
 

Denna uppsats empiri består av skriftlig och visuell dokumentation från min autoetnografiska 

konstnärliga forskning, samt från en netnografisk studie där jag undersökt hur teknikerna 

används inom olika kontext (exempelvis konst och vetenskap) genom internet och sociala 

medier. I studiens tolkningsavsnitt och resultatavsnitt används läroplanen för bildämnet i 

gymnasiet som empiri för att möjliggöra reflektioner kopplade till studiens frågeställning. 

3 Urval och avgränsning 
 

Under ett inledande arbete i studien sökte jag upp olika papperstekniker. En stor bredd 

presenterades och det var nödvändigt att göra ett urval. Mot studiens bakgrund valde jag att 

välja teknikerna origami och pappersskärning eftersom att form och samtid stod i fokus, inte 

avbildning och yta som tillhör den historiskt förankrade ämnestraditionen.   

 

Origami och papperskärning skiljer sig i utförande och teknik. Under arbetets gestaltande 

process blev det nödvändigt att precisera områden som undersökts inom de olika teknikerna 

för att få en tydlighet och stringens i studien: 

 

1. Tillgänglighet (instruktioner, teknik, digitala verktyg) 

2. Kontext (vart kan man hitta tekniken) 

3. Gestaltande arbete (där teknikerna undersöks i en skapandeprocess) 

 

I sektionen 4.3 Studiens genomförande beskrivs områdena mer ingående. 

4 Metod 
 
Under denna rubrik beskrivs hur undersökningen utförts och vilka metoder som använts. 

Studien kombinerar teoretiska och gestaltande metoder. Punkt 4.1 är en beskrivning av 

kvalitativ forskning. Under 4.2 ges en beskrivning av hur den praktikbaserade undersökningen 

utformats med inspiration från den konstnärliga forskningen och användningen av en 

autoetnografisk metod. 4.3 beskriver mer ingående den gestaltande metoden och vilka villkor 

som satts upp för dess genomförande. Arbetet består alltså av en kombination av tre olika 

metoder, dels den teoretiskt kvalitativa metoden för att ge arbetet en akademisk stringens, och 
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dels av den konstnärliga forskningen och en gestaltande process för att generera empiri i ett 

undersökande centrerat kring forskarens (dvs mina egna) erfarenheter. Citat från mina egna 

processanteckningar anges genom kursiverad text, citering från annan källa anges med 

citattecken.  

 

4.1 Kvalitativ forskning  
 

Kvalitativ forskning innefattar en rad samhällsvetenskapliga discipliner och tenderar att 

associeras med ett helhetstänkande perspektiv.20 Martyn Denscome förklarar i 

Forskningshandboken (2009) att en kvalitativ forskning betraktar företeelse i dess kontext för 

att sedan diskutera hur de är sammankopplade.21 Vidare menar han att forskarens roll i 

konstruktionen av data blir viktig, jaget hos forskaren har en viktig betydelse för karaktären i 

de data som samlas in och tolkningen av dem. Forskarens bakgrund, värderingar och identitet 

kommer således att påverka datan.22 I kvalitativ forskning finns idén om att teorier och 

metoder inte bör fastställas redan från början utan bör växa fram under arbetets gång för att på 

så sätt prövas, omkullkastas och utvecklas. Ett sådant förfarande står i kontrast med 

exempelvis den kvantitativa forskningen. 

 

4.2	Konstnärlig	forskning	
	

Studenterna måste in på bara skinnet få känna på vad estetisk gestaltning av erfarenheter och upplevelser, 
insikter och kunskaper betyder för möjligheten att reflektera, utveckla språk och komma vidare. Det om 
något handlar om glädjen i lärandet. 23 

 

Ett citat från rapporten Kultur och Estetik i skolan beskriver motivationen bakom denna 

uppsats val av en metodkombination. Den gestaltande delen där tekniker undersöks är 

betydande för att visa möjligheter och begräsningar som inte kan synliggöras vid enbart 

teoretiska reflektioner. Följaktligen bildar mina erfarenheter och reflektioner en del av 

uppsatsens empiri genom en autoetnografisk metod.  

 

Den konstnärliga forskningen är centrerad kring forskarens interna processer. Den använder 

sig både av vetenskapliga forskningsstrategier och en gestaltande praktik. Denna typ av 
                                                
20 Denscombe, Martyn,  Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2009 s. 322. 
21 Ibid., s. 322. 
22 Ibid., s. 323. 
23 Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan, Kultur och estetik i skolan: slutredovisning av Kultur och skola-uppdraget 2000-2003, Malmö 
högskola, Lärarutbildningen, Malmö, 2003 s. 238-239. 



 
 

 12 

forskning beskrivs ofta som en skärningspunkt mellan teori och praktik. Genom en 

konstnärlig forskning kan forskaren upptäcka ny kunskap och nya perspektiv som inte skulle 

varit möjligt med ett ensidigt perspektiv.  I boken Artistic Research – Theories, Methods and 

practices beskriver författarna hur den konstnärliga forskningen öppnar upp för lärande och 

intellektuella utmaningar för forskaren.24 Den konstnärliga forskningen uppmuntrar till 

användandet av mångfacetterade forskningsmetoder, presentationsmetoder och 

kommunikationsverktyg som kombineras och väljs ut efter forskningens behov.25 Det bidrar 

till att den konstnärliga forskningens förfaranden kan se väldigt olika ut, men forskningens 

syften och målsättningar är detsamma. Det kan bland annat vara att öka förståelsen för 

sambandet mellan konst och dess sociala, kulturella och pedagogiska kontext, eller att 

exempelvis frambringa kunskap om den sociala, psykologiska, politiska och pedagogiska 

innebörden av konst för att utveckla konstnärlig verksamhet som bland annat utbildning och 

livskvalitet. 26 I en artikel skriver konstnären och författaren Andreas Gedin om målet med 

den konstnärliga forskningen: 
 

I den konstnärliga forskningen handlar det ofta om att kontextualisera arbetet genom en teoretisk reflexion. 
När det fungerar som bäst fördjupas både kunskapen om den konstnärliga arbetsprocessen generellt och om 
det enskilda verkets problematik.27 

 

Något som är viktigt att klargöra med denna studie är att den fokuserar på de reflektionerna 

som sker i min skapandeprocess och inte att framställa ett enskilt verk.  

 

4.2.1	Autoetnografi	
 

I enlighet med den konstnärliga forskningen är kommunikation och självreflektion viktigt i 

denna studie. Det genomsyrar dokumentationen i studien och har utarbetats genom en 

autoetnografisk metod. Den autoetnografiska metoden tar avstamp ur forskningsstrategin 

etnografi. Etnografin har sitt ursprung i antropologin och etnologins behov av ett 

arbetsredskap för att samla, analysera och bearbeta material.28 Inom etnografin undersöks 

erfarenheter genom att studera människors handlingar och deras sätt att uttrycka dem i en 

                                                
24 Hannula, Mika, Suoranta, Juha & Vadén, Tere, Artistic research: theories, methods and practices, Academy of Fine Arts, Helsinki, 2005 s. 
19. 
25 Ibid., s. 20. 
26 Ibid., s. 21. 
27 Gedin, Andreas (2010) https://www.svd.se/debatten-doljer-en-maktfraga 2017-05-10 
28 Kullberg, Birgitta, Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, 2004 s. 11. 
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naturlig kontext. 29 Bakom dessa handlingar och uttryck finns sociala strukturer och processer 

som är av intresse för en etnograf. 

 

En autoetnografisk metod fokuserar på jaget för att bland annat kunna medvetandegöra 

invanda mönster. Ur ett lärarperspektiv är detta en metod som möjliggör en granskning om 

vad som lärs ut och varför.30  

 

4.3	Netnografi	
 

För att kunna föra ett resonemang kring teknikerna ur ett samtida, nationellt och 

internationellt perspektiv har jag använt mig av netnografi. Det är en kvalitativ metod där 

empiri hämtas från internetbaserade undersökningar. I denna studie har sökmotorn Google 

och videodelningssajten YouTube använts för att undersöka teknikernas samtida kontext och 

vilka pedagogiska resurser som finns. Internet är en viktig resurs att använda för att få tillgång 

till så färsk och aktuell information som möjligt. Det digitala materialet är viktigt att 

undersöka eftersom att det speglar vår samtid och dess informationsflöde.  

 

4.4	Studiens	genomförande	
 

För att kunna generera relevant empiri i studien har arbetet delats in i tre fokusområden.  

 

1. Tillgänglighet (undersöks genom netnografi) 

För att ge ökad förståelse för de digitala resurser som finns inom ett arbete i origami 

eller pappersskärning.  Om instruktioner och anvisningar till hur tekniken kan 

användas är svåråtkomliga eller alltför ensidiga utgör det en annorlunda utgångspunkt 

än om de är lättillgängliga och varierande. Samma sak gäller verktyg och material. 

Kategorin är avgörande för att kunna reflektera kring teknikens möjligheter och 

begränsningar att användas i bildundervisningen. 

 

2. Kontext (undersöks genom netnografi) 

Syftar till att ge en bredare förståelse för vad tekniken kan användas till, inom vilka 

                                                
29 Ibid., s. 68. 
30 Roth, Wolff-Michael (red.), Auto/biography and auto/ethnography: praxis of research method, Sense Publishers, Rotterdam, 2005  s. 177. 
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områden samt av vilka människor eller institutioner. Detta möjliggör för reflektioner 

kring teknikens handlingspotential tillsammans med begreppet affordance.  

 

3. Gestaltande process (undersöks genom autoetnografi) 

Innehåller reflektioner kring det egna skapandet och de personliga reflektioner som 

gjorts. Den konstnärliga forskningen där jag skapar pappersformer med hjälp av 

teknikerna öppnar upp för reflektioner kring teknikens möjligheter och begräsningar 

som inte kan synliggöras vid enbart teoretiska reflektioner. I denna fas ställer jag 

frågan ’vad är det jag gör när jag gör det jag gör’ för att få syn på både öppna samt 

dolda kunskaper och kvalitéer som jag sedan analyserar i förhållande till läroplanen i 

bild.  
 

4.5	Genomskärning	(2017)	
 
Det gestaltande arbetet som gjordes under tekniken pappersskärning sammanställdes i verket 

Genomskärning och ställdes ut i samband med Konstfacks vårutställning under vårterminen 

2017. I verket ställde jag min skapande process i fokus och bjöd in betraktaren.  Genom att trä 

mina abstrakta experiment på trådar och hänga de från taket i en stor cirkel bjöd jag 

bokstavligen in betraktarna i skapandets epicentrum. Jag valde att inte presentera de alster 

som framkommit i undersökningen av origami eftersom att jag ville undvika betraktarens 

konnotationer som kan göras tillsammans med föreställande objekt så som en trana eller en 

drake.  

 

I Bilaga 1 finns dokumenterande fotografier av verket tillsammans med utställningstexten. 

Reflektioner som gjordes i samband med skapandet av pappersformationerna analyseras 

under rubrik 7.3 Gestaltning i pappersskärning  

Fotografier av verket Genomskärning (2017) 
 



 
 

 15 

5 Teori och tolkningsram 
 

5.1 Multimodalt perspektiv  
För att närma mig undersökningens frågeställning Vilka pedagogiska möjligheter och 

begränsningar finns i att använda pappersteknikerna origami och pappersskärning i 

bildundervisning på gymnasiet? har jag valt att använda mig av begrepp från det 

socialsemiotiska multimodala perspektivet.   

 

Socialsemiotisk teori handlar om hur kommunikation sker i sociala möten genom 

betydelseskapande processer. Människan anses ha ett behov av att uttrycka olika betydelser i 

sociala sammanhang och för att kunna göra detta har olika teckensystem, som exempelvis 

talat och skrivet språk, växt fram.31 

 

Ur ett multimodalt perspektiv anses kommunikation bestå av användning av flera resurser 

samtidigt i så kallade teckensystem. Exempel på några resurser är ljud, gester, ord, skrift, 

objekt, verktyg, medier etc. Det är i samspel med varandra som människan utvecklar 

betydelser med och kring de olika resurserna och teckensystemen. 32  I lärande blir detta 

perspektiv viktigt för att kunna få elever att känna sig delaktiga. Olika kommunikationsformer 

eller semiotiska resurser passar olika individer. Vissa vill läsa och skriva, andra vill prata och 

lyssna. Genom att använda varierande teckensystem kan flera elever inkluderas och göras 

delaktiga. 33  

 

I den tidigare nämna utvärderingen i bild diskuteras hur det multimodala perspektivet och 

dess begreppsapparat skulle gynna inte bara bildämnet, utan skolans hela kulturverksamhet.34 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Björkvall, Anders, Den visuella texten: multimodal analys i praktiken, Hallgren & Fallgren, Stockholm, 2009 s. 12. 
32 Selander, Staffan & Kress, Gunther R., Design för lärande: ett multimodalt perspektiv, Norstedt, Stockholm, 2010 s. 26. 
33 Häggström, Margaretha & Örtegren, Hans (red.) Visuell kunskap för multimodalt lärande, Upplaga 1:1, Lund, 2017 s. 16. 
34 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: huvudrapport - bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och 
slöjd, Skolverket, Stockholm, 2004 s. 22. 
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5.2 Begrepp 
 

Estetiska	lärprocesser	

Estetiska lärprocesser är ett tvetydigt begrepp som används olika beroende på diskurs. I denna 

undersökning ses begreppet som lärande genom estetiska processer där teckenskapande, 

mediering, tolkning och meningsskapande är centralt.35  

 

Multimodala	verktyg	och	digitala	redskap	

Syftar i denna studie till att begreppsliggöra de pedagogiska och digitala redskap som 

kartläggs i den netnografiska undersökningen. Olika lärare ser olika på digitala redskap i 

undervisningen och på vilket sätt de borde användas, vilket resulterar i olika 

kommunikationsformer och kunskapande för elever. 36  

 
Affordance	

Begreppet har ingen tydlig svensk översättning. Handlingspotential och meningspotential är 

två begrepp som i ett relationellt perspektiv kan ses motsvara begreppet. Affordance är 

således den handlingspotential som uppfattas av individen i en situation 37 

 

Ett objekt kan ha tilldelade egenskaper som den är utformad efter. I relationen mellan objektet 

och användaren i en social kontext kan egenskaperna ändras. En stol har exempelvis den 

tänkta egenskapen att användas för att sitta på. Jag behöver nå upp till en hylla högst upp och 

eftersom att jag inte har en stege väljer jag att ställa stolen under skåpet och ställa mig på den. 

Stolen får därmed där och då en annan egenskap av användaren. Stolens handlingsmöjligheter 

har anpassats efter användarens önskan.   

 

I denna studie har begreppet affordance använts som analysverktyg på de olika 

pappersteknikerna istället för specifika artefakter. Det har möjliggjort reflektioner kring 

konstnärers användning av teknikernas sociala, politiska och historiska kontext och dess 

potential i bildämnet.  

 

                                                
35 Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (red.) Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 211. 
36 Selander, Staffan & Svärdemo Åberg, Eva (red.), Didaktisk design i digital miljö: nya möjligheter för lärande, 1. uppl., Liber, Stockholm, 
2009s. 148. 
37 Ibid., s. 250. 
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Stöttning		

Stöttningsteorin handlar om hur den lärande stöttas genom interaktion och introducerades på 

1950-talet av psykologen Jerome Bruner. Ursprungligen myntades begreppet för att beskriva 

språkutveckling hos barn med hjälp av sina föräldrars stöttning. Då handlade teorin om 

individuell stöttning men har idag även kommit att innefatta artefakter och tekniska resurser.38 

Margaretha Häggström beskriver fyra olika typer av stöttning i boken Visuell kunskap för 

multimodalt lärande (2017). I denna studie är det främst den instruerande stöttningen som 

används som begrepp. 

 

När en ny form av lärande ska introduceras i en undervisningssituation kan de behöva 

stöttning. Stöttningen handlar om att skapa förutsättningar för att eleven ska finna ett intresse i 

lärandet. Några exempel på instruerande stöttning är mallar, tydliga instruktioner och en 

närvarande lärare.39  I relation till denna undersöknings redan angivna multimodala perspektiv 

kommer jag att tala om stöttning i samband med multimodala verktyg i samband med 

undervisning och lärande processer. 

 

6 Tidigare forskning 
	
Arbetsterapi	och	konstnärlig	terapi	

Carol Crellin Tubbs och Margaret Drake vid University of Mississippi har undersökt och 

samlat beskrivningar av hantverksprojekt i terapeutiskt syfte i boken CRAFTS – and Creative 

Media in Therapy (2017). Intressant för denna studie är hur Tubbs och Drake ger förslag på 

hur papper och diverse papperstekniker kan användas inom terapi. Origami anses bland annat 

kunna användas för utvecklandet av bland annat motoriska färdigheter, så som koordination, 

handfärdighet, finmotorik och kognitiva färdigheter som exempelvis att följa talade eller 

skriftliga instruktioner.40 Pappersskärning beskrivs som en teknik användbar för att utveckla 

finmotoriken, och dessutom lätt att anpassa till olika svårighetsgrader; från att klippa 

snöflingor till att skapa detaljrika mönster.  

 

                                                
38 Häggström & Örtegren  (red.) (2017) s. 51. 
39 Ibid., s. 51. 
40 Tubbs & Drake (2017) s.75. 



 
 

 18 

Gestaltandets	pedagogik		

I avhandlingen Gestaltandets pedagogik – om att skapa hantverk (2009) undersöker Helen 

Knutes det pedagogiska skapandet av konsthantverk ur ett livsvärldsperspektiv. Avhandlingen 

undersöker tre områden: platsen där hantverk skapas, individens erfarenheter av att skapa 

hantverk och slutligen relationen mellan individen och det valda hantverksmaterialet.  

Pedagogik ses i avhandlingen som meningsskapande vilket äger rum i diskurser där 

utveckling, lärande och sociala handlingar sker. 41 

 
Lera	–	ett	material	i	undervisningen	

I uppsatsen Lera ett material i bildundervisningen (2013) undersöker Åsa Fällgren de 

möjligheter och svårigheter som uppstår när materialet lera tas upp i undervisningen. I arbetet 

undersöker och jämför Fällgren elever och lärares syn på materialet. Undersökningen blir 

relevant för denna studie i undersökandet av ett materials didaktiska för- och nackdelar. 

Arbetet är en komparativ studie där Fällgren jämför elever och lärares tankar och erfarenheter 

kring användningen av lera i klassrummet. I slutresultatet beskrivs hur både lärare och elever 

uppskattar lerans taktila egenskaper, där lärare beskriver att de upplever ett lugn hos eleverna 

när de formar leran.  En av lärarna anger lerans konsthistoriska aspekt som ett motiv bakom 

valet av lera som material. De nackdelar som uppkommer handlar om att det blir mycket 

arbete kring hanteringen av leran.   

 

Kultur	och	estetik	i	skolan	

Lärarutbildningen vid Malmö högskola publicerade rapporten Kultur och estetik i skolan 

2003. Rapporten är ett resultat av projektet Kultur och Skola/KOS som varit ett uppdrag från 

Utbildningsdepartementet. I KOS har man analyserat och dragit slutsatser av genomförda 

kulturprojekt för att sedan utarbeta modeller för kompetensutveckling för lärare.42 Det är en 

omfattande rapport på nästan 300 sidor. Rapporten konstaterar bland annat att 

utbildningsväsendet är i behov av tre vidgade begrepp som måste hållas samman så att ett 

fruktbart lärande kan ske: estetikbegreppet, kulturbegreppet och kunskapsbegreppet. 43  

I rapporten diskuterar man även den estetiska och pedagogiska praktiken i skolan: 

Den estetiska och pedagogiska praktiken i skolan är inte entydigt en sak, den kan se olika ut beroende på̊ vart 
man vill komma, vilka föreställningar man har om den, hur man talar om den och hur man handlar. Vi strävar 

                                                
41 Knutes, Helen, Gestaltandets pedagogik: om att skapa konsthantverk, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, 2009 
42 Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan, (2003) s. 5. 
43 Ibid., s, 207. 
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inte efter någon särskild skolestetik. Tvärtom måste det estetiska istället fylla sin funktion i lärandet genom 
att inte vara tillrättalagt utan öppet som möjligheter. Skolan måste ändå förhålla sig till de olika estetiska arv 
som finns, eftersom den påverkas av dem. 44 

Rapportens diskussion kring den pedagogiska och estetiska praktiken och dess förändlighet är 

intressant att reflektera kring i samband med bakgrunden till denna studie som vittnar om ett 

bildämne som stagnerat på grund av rådande ämnestraditioner. 

7 Bearbetning och analys	
 

7.1	Tillgänglighet	
 

Studien kring Origami började med en webbsökning på ordet origami. Sökningen gav ett 

resultat på ungefär 175 000 000 träffar. Innehållet varierade. Det var allt från beskrivningar 

till hur man viker ett pappersflygplan till artiklar kring geometriska uträkningar. Instruktioner 

till hur origami viks är lättåtkomliga. De finns både i sekventiella diagram och filmer.   

 

På videotjänsten YouTube där användare laddar upp egna filmer gav en sökning på Origami 

runt 4 920 000 träffar. I sökandet efter instruktioner gick ett tydligt formspråk identifiera. De 

instruktioner som innehåller färg i sitt formspråk (figur 2) var lättare att följa än de svart/vita 

(figur 3). 

          
    Figur 1. Instruktion av Fumiaki Shingu   / Figur 2. Instruktion av Nick Robinson 

 

Instruktionsfilmerna på YouTube var av varierade kvalitén vilket kan vara avgörande om det 

fungerar som verktyg för instruerande stöttning i undervisning eller inte. Vissa av filmerna 
                                                
44 Ibid., s. 208. 
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hade dåligt ljus, ljud och skymde pappret med händerna. En kanal som utmärkte sig ur ett 

multimodalt pedagogiskt perspektiv var Jo Nakashima – Origami Tutorial. Filmerna 

innehåller flera kommunikativa tecken såsom rörliga bilder, skrift och grafiska animeringar.  

 

Studien kring pappersskärning började med en webbsökning på ordet Pappersskärning.  Ordet 

”Pappersskärning” gav inte något användbart material och jag valde därför att variera min 

sökning med hjälp av engelska ord. En sökning på Paper-cut och Paper-cut art gav ett bättre 

resultat.  Det som kommer upp vid sökningen är dels instruktioner till hur man kan arbeta med 

tekniken dels länkar till konstartiklar eller webbsidor där olika konstnärers arbeten 

presenteras. 

På YouTube ger sökningarna paper-cut art och paper-cut tutorials två tydligt skilda resultat. 

Paper-cut art resulterade i filmer som främst var upplagda av konstnärer själva och inte så 

många instruktioner. Paper-cut tutorial gav bättre resultat, 4 650 000 träffar. Kvalitén varierar 

stort och det finns inget tydligt formspråk som knyter dom samman. Här har de multimodala 

kvalitéerna komprimerats och har låg modalitet vilket tar bort en känsla av videons seriositet. 	

 

Sökningen av pappersskärning på YouTube visade hur tekniken kan användas digitalt och 

hantverksmässigt. Ett exempel på ett sådant arbete är när man digitalt bearbetar ett fotografi 

så att det blir till en silhuett, skriver ut och sedan kalkerar över på pappret som ska skäras. Ett 

sådant tillvägagångsätt i bildundervisningen skulle stämma överens med bildämnets 

syftesbeskrivning som beskriver hur eleven ska få kunskap i flera arbetsmetoder så som 

exempelvis tredimensionella och digitala tekniker.45 

 

7.2	Kontext	
 

I läroplanen för bildämnet står det att eleven ska få kunskap kring bilders funktion och 

användning ur flera perspektiv, bland annat samtida och kulturellt. Följande avsnitt är därför 

en analys av olika konstnärers samtida användning av origami och pappersskärning i relation 

till teknikens affordance.  

Origami används främst inom det konstnärliga och vetenskapliga fältet. Beroende på vem som 

använder tekniken ändras dess affordance eftersom att dess handlingspotential uppfattas av 
                                                
45 Skolverket https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-
program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=bil&tos=gy#anchor1 s. 1 (2017-05-07) 
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individen/konstnären i situationen.  

Konstnären Goran Konjevod använder sig av origamins matematiska uppbyggnad för att vika 

noga uträknade skulpturer. Han viker sedan pappret ett hundratal gånger för att skapa en 

mosaik-liknande yta. 46  

Den Vietnam-baserade konstnären Hoang Tien Quyet skapar tillsynes mjuka objekt av 

origami och papper genom att använda en våt-vikningsteknik. Quyet tar därmed origamins 

handlingspotential - dess formbarhet som kantig, hård och rak, och transformerar den genom 

att förändra förutsättningarna för origamin och den förväntade formbarheten.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Inom pappersskärningens fält går det att se liknande tillvägagångssätt. Konstnärer som 

använder kulturellt etablerade handlingspotentialer i tekniken för att skapa något nytt, för att 

kommunicera något annat genom transformation. Bovey Lee är ett tydligt exempel. Hon 

använder i huvudsak ett traditionellt material (rispapper) och en estetik som återknyter till 

papperskärningens rötter i Kina, samtidigt som hon kommenterar det samtida 

samhällsklimatet genom valda av motiv.   

 

                                                
46 Konjevod, Goran (2016) http://theinspirationgrid.com/organic-origami-incredible-sculptures-by-goran-konjevod/ (2017-05-15) 

1. Hoang Tien Quyet ”Rat” (2013)  /    2.     Goran Konjevod ”28” (2016) 
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7.3	Gestaltning	i	Origami	
 

Den konstnärliga forskningen, i vilken jag skapar pappersformer med hjälp av origami och 

pappersskärning, öppnar upp för reflektioner kring teknikens möjligheter och begräsningar 

som inte kan synliggöras vid enbart teoretiska reflektioner. I denna fas ställer jag frågan ”vad 

är det jag gör när jag gör det jag gör” för att få syn på både öppna samt dolda kunskaper och 

kvalitéer i en estetisk lärprocess. Jag analyserar sedan förhållandet till läroplanen i bild. 

 

Stöttning	
 
 …pilligt arbete, jag får handsvett, vill inte vecka på fel ställen… även om jag gjort en del origami förut, så har 
det varit bara i eget syfte, fyllt ut tristes och använts som avslappnande, det blir något annorlunda när jag gör 
det med ett syfte – jag ska ju dokumentera och analysera senare.  Arbetet med pelikanen tog max ett par minuter, 
och det där magiska resultatet som lovats framkommer inte. Den ser tråkig och medioker ut. Jag kommer på mig 
själv med att försöka vika den på nya sätt, justera den, fundera på vad jag kan göra med den. Jag vrider och 
vänder. Efter ytterligare en stund har jag vikt om stjärten på pelikanen som inte längre är en pelikan.47 
 

                                                
47 Egna processanteckningar (10/4-2017) Origami, s.13 

3. Bovey Lee ”Tsunami oblivious” 
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 Fotografier av processen pelikan 
 

Ingången till arbetet påverkas direkt av studiens syfte och jag blev besviken av resultatet efter 

att ha byggt upp en föreställning om vad som skulle hända när jag började arbetet. 48 Jag 

arbetade ensam och hade ingen annan som kunde förklara för mig hur jag skulle komma 

vidare. Genom att använda mig av internet och instruktioner skapade jag en intern startpunkt 

för en estetisk lärprocess, och när det kändes motigt var jag tvungen att stötta och vägleda mig 

själv vidare i processen. Begreppet stöttning (eng. scaffolding) syftar till stöd som ges för att 

bidra till en lärprocess. Häggström (2017) skriver att det finns flera olika former av stöttning, 

sås som instruerande stöttning, facetterad stöttning och ömsesidig stöttning vilket alla 

beskrivs ske mellan två eller fler individer.49 I mitt arbete med pelikanen görs en inter 

stöttningen - jag söker upp nya kunskaper och resurser för att komma vidare i min egna 

läroprocess. Efter en tids vikande går jag vidare till nya former och instruktioner. Jag viker en 

drake och resultatet blev inte som förväntat: 

 
...jag tog vatten över huvudet och ville göra en drake (som det står är ganska svår.) Jag tappade bort mig i 
instruktionerna, det var mörka foton vilket gjorde det svårt att se hur det skulle göras. Det känns som att jag 
visste vad som skulle göras härnäst, jag blev otålig och bara gjorde. Då gick det åt pipsvängen! Det finns en film 
också, jag tittar på den. Jag prövar ett tunnare Origami papper denna gång. Tänka i steg, flera steg. 
 

I en estetisk läroprocess går det inte att veta vart man är på väg i skapandet förens reflektioner 

om vad man åstadkommit i skapandet gjorts.50 Jag frågar mig själv vad det var som gick fel i 

skapandet för att få en förståelse för vad som gjorts. Jag viker sedan samma form om och om 

igen strukturerad av tanken av att gå steg för steg. Tillslut bestämmer jag mig för att släppa 

instruktionerna och vika formen utifrån minnet. Det resulterar i en hel armé av små drakar 

som alla ser olika ut – de är inte längre skapade efter samma form.  

                                                
48 Utifrån instruktioner: http://www.origami-fun.com/origami-pelican.html (2017-04-20) 
49 Häggström (2017) s.50. f 
50 Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (red.) (2009), s. 212. 



 
 

 24 

 

När jag tittat på min trupp små drakar reflekterar jag över vad det var jag gjorde, vad var det i 

minnet som gjorde att det ändå blev en sådan stor skillnad på drakarna? För att förstå 

processen i nästa form utarbetar jag en strategi och antecknar händelseförloppet i punktform: 

 Denna modell är enklare än draken, eller så är det jag som lärt mig tyda instruktioner och vik.  
1. Jag viker nosen som jag gjorde på dinosaurien.  
2. Testar att vika benen åt andra hållet, inåt men det tar bort känslan av stora bakben som jag vill ska 

finnas kvar hos dinosaurien. 
3. Jag viker ner svansen för att få ett nytt uttryck. 
4. Den har svårt att stå, men med ett underlag som har mer friktion (ex. tidning) står den upp.  

 

Att tydligt skriva ner vad som gjordes bidrog till att jag vid nästa form kunde gå tillbaka och 

analysera min process och ta in det i en ny form igen.  

 

Ett	eget	hus	
	
I slutet av undersökningen av 

Origami beslutar jag mig för 

att arbeta utan instruktioner. 

Jag ville vika ett hus men de 

instruktioner som jag hittade 

involverade saxar, gem eller 

lim vilket inte är material som 

ingår i denna undersökning. 

Jag beslöt mig därför att vika 
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fritt i tidningspapper och gjorde följande observationer: 

 
Jag gjorde ett eget hus! Någon annan har säkert gjort det här förut, men inget som jag sett! Det var en utmaning 
att få kortsidorna att stanna – men det står upp! Jag vek längst ut en halv del upp, för att kunna vika inåt i 
byggnaden och på så sätt hålla kvar strukturen.  Tidningspappret gick helt ok men trycksvärta kom lite överallt 
och det var svårt att vika om när jag vikt fel, inte så förlåtande. Det blir också väldigt ostabilt ju större det blir. 
Ska pröva att göra ett mindre hus också. En idé med tidningspapper: Att klippa ut bilder – (Rektanglar) för att 
sedan vika ena hörnet till det andra och klippa skapar perfekta kvadrater att använda! Då behöver man inte 
hålla på och mäta osv (om man inte vill ha en specifik storlek vill säga.) Vanligt tidningspapper har en tendens 
att släppa och förlora formen. 
 

I reflektionen kring skapandet av huset synliggörs en oro för upp att omvärlden skulle se det 

som plagiering, och att någon säkert vikt på samma sätt förut. Jag uttrycker glädje över 

känslan i att ha åstadkommit någonting samtidigt som jag ursäktar mitt skapande. I ett 

resonemang rörande estetiska lärprocesser skriver Selander (2009) att en gestaltning påverkas 

av andras människors omdömen och förhållningssätt. Den skapas i en social diskurs av vilket 

den tillskrivs ett traditionsbaserat värdeomdöme av något slag. En känsla som finns i den 

genomarbetade disciplinen origami är att instruktionerna man följer alltid är skapade av någon 

annan.  Reflektionen synliggör dels känslan av att ha åstadkommit något betydelsefullt i det 

egna skapandet. Den synliggör också idéer om dess sociala kontext; en osäkerhet i om någon 

annan redan kommit på formen och om originaliteten då tillskrivs någon annan.  

Denna erfarenhet kan ses stå i konflikt med ett av bildämnets syften som handlar om att elever 

ska utveckla en öppen attityd och förmåga till nytänkande och idérikedom.51 Att arbeta med 

en teknik som är centrerad runt redan uppfunna vik-sekvenser och samtidigt vara nytänkande 

kan bidra till prestationsångest i att inte vara tillräckligt originell.  

 

7.4	Gestaltning	i	Pappersskärning	
 

I kommande avsnitt av den gestaltande studien av pappersskärnings tekniken har två delar 

undersökts. I den första arbetade jag med att skapa fritt utan förlagor, jag tog mig dit kniven 

drogs. Alla de pappersformationer som gjordes samlades och presenterades i verket 

Genomskärning (2017) på konstfacks vårutställning. Under den andra delen i studien arbetade 

jag målfokuserat och experimenterade med att arbeta med förlaga. 

 
Jag tröttnar snabbt på formerna... det känns som att jag bara går runt i cirklar. Föreställande? Fantasi? Bara 
görandet? Jag tappar tålamodet och orkar inte färdigställa formerna. Jag gör dom för stora, men om dom är 

                                                
51 Skolverket,  Läroplan i bild på gymnasiet,  https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=bil&tos=gy#anchor1 (2017-
05-07) 2017 
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små blir de för simpla. Hur ska hela formerna se ut? I sin helhet menar jag. Ska alla vara lika? Rektanglar? 
Trianglar? /…/ Skar för långt, nu måste jag börja om. Eller? Ska jag göra om från början eller fortsätta? Det 
kommer bli jättekonstigt. Fan.52 

 

Att arbeta utan förlaga kan vara avslappnande, eller stressande. Jag hade inte på förhand 

bestämt vad det skulle bli för något av pappersformerna, men ändå var jag fast besluten om att 

det skulle bli ’bra’ och detaljrika. Jag började samtidigt med stora papper vilket gjorde att jag 

tröttnade på mönstret jag gjorde innan hela var fyllt.  

 

     

 

Genom att pröva olika uttryck och göra medvetna variationer försökte jag komma till 

underfund med vilken innebörd och i vilket sammanhang formerna skulle ha och genom att 

använda mig av värderings ord så som ”simpla” och ”jättekonstigt” reflekterar jag kring vad 

formerna medierar och hur de kan tolkas. 53 Formernas ofullständighet blev sedan en del av 

resultatet, och hopplösheten i att inte orka färdigställa absorberades till en gestaltande kvalité. 

 

Tröskel	
 Nu har jag gjort runt 60 former. Det är inte detaljerade, vilken sörja.  Nya blad, nya möjligheter. Det känns som 
att tragglandet plötsligt börjar ge något. Jag har börjat kombinera olika tillvägagångssätt - det skapar nytt 
innehåll och nya former. Reflekterar kring den negativa ytan, att arbeta med och i fält.54 
 

Efter en lång och mödosam process känner jag att det börjar hända något, jag märker av min 

lärandeprocess. Kunskap bearbetas och transformeras in i nya former och uttryck i en estetisk 

lärprocess.55 Det är som att jag kämpat för att komma över en tröskel och plötsligt börjar jag 

arbeta säkrare med kniven medan jag reflektera kring formerna och dess rumsliga effekt. Jag 

tycker inte längre att alla ser lika ut.  

                                                
52 Egna processanteckningar (14/3 – 2017) Pappersskärning 
53 Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (red.) (2009), s. 211. 
54 Egna processanteckningar (27/3 – 2017) Pappersskärning 
55 Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (red.) (2009), s. 224. 

Tre olika exempel på former där orken tog slut. 
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Pappersform kombinerad av två olika tillvägagångssätt 

 

     
Former som börjat få variation. 

  

I relation till läroplanen går det att konstatera att jag utvecklat mina färdigheter i skapandet av 

bilder och ett konstnärligt uttryckssätt med tekniken pappersskärning.56 

 

Förlaga	
I skapandet efter förlaga testade jag både att skissa direkt på pappret och sedan skära ut bitar, 

och dels att kalkera över en text: 

 
Jag har skrivit mitt namn på ett tunnare papper med blyerts, och kalkerat över det på ett tjockare papper så att 
det blir spegelvänt. Det är svårt att få till bokstäverna, de måste vara sammanlänkade. Det är också svårt att 
göra spegelvänt, blir snurrigt i huvudet. Även om jag kalkerat över så är det en utmaning.57 
 

                                                
56 Skolverket (2017) Läroplan i bild på gymnasiet 
57 Egna processanteckningar (10/6 – 2017) Pappersskärning 



 
 

 28 

   
 

Att tänka omvänt skapade oväntade svårigheter, nästan som att skriva med vänster hand när 

man är högerhänt. Det var en utmanade process vilket hade blivit lättare om överföringen av 

texten hade fungerat från start.  Blyertsen kladdade väldigt mycket då jag skar metodiskt från 

vänster till höger för att inte dra handen över de redan utskurna tunnare delarna, men ett tunt 

kopieringspapper löste problemet: 

 
/…/ Fördelen är att högerhanden inte riskerar att ha sönder det jag skurit ut, men nackdelen är att blyertsen 
smetas ut. Lösning är att arbeta med ett kopieringspapper mellan handen och pappret. När jag kommer till 
smådetaljer som exempelvis prickar över Ö:et blir det problem, jag löste det men missade ´ över é och pricken 
över i:et. Jag är klar med namnet, men tycker att det behövs något runt om så jag skär lite, och jag får liksom 
svårt att tänka runt? Alltså va som kommer bli kvar och vad som inte blir klar så jag skär såklart fel, som tur var 
funkar det ändå.. så går det när man försöker gå utanför linjen. ”58 
 

 

 

                                                
58 Ibid., 



 
 

 29 

Trots att jag redan skurit ut över 100 former i den tidigare delen av undersökningen är 

pappersskärningen plötsligt en främmande teknik. Jag försöker transformera den kunskap jag 

fått i den tidigare lärprocessen och gör av bara automatik, för att sedan inse att det inte längre 

går att så i denna process. Att arbeta utan förlaga öppnade upp för ett experimenterande där 

jag ’bara gjorde’ motiv och mönster som föll mig in. I arbetet med förlaga blev jag metodisk 

och försökte resonera logiskt i mitt skapande. Det blev två helt olika lärprocesser med samma 

teknik och material.  

 

8	Tolkning	och	resultat		
	
8.1	Multimodala	resurser		
 

I den netnografiska undersökningen synliggjorde jag multimodala resursers möjligheter och 

begränsningar att fungera som instruerande stöttning. Inom Origamin konstaterade jag att ett 

rikt material med instruerande egenskaper fanns att tillgå, men överflödet kan också utgöra en 

begräsning. Det är lätt att fastna i sökandet efter ”rätt” instruktion och det kan vara väldigt 

tidsödande. Vid användning av instruktionsmaterialet i klassrummet kan det därför vara en 

fördel att redan på förhand bestämt vilka filmer eller kanaler som ska användas som 

instruktioner. Vidare reflekterar jag kring hur man bör komplettera med en utskriftbar 

instruktion och på så sätt kommunicera genom ytterligare en resurs för att inkludera elever 

som inte tycker att rörlig bild är ett lämpligt medium.  

I sökningen på pappersskärning visade sig engelska namn ge ett bättre resultat än det svenska. 

Resultatet av sökningen var mångfacetterad innehållandes konstnärers hemsidor, 

tidningsartiklar och en och annan film. Instruktioner om hur tekniken utövas fanns i form av 

filmer och steg-för-steg guider. Det var dock inte lika tydliga i sin utformning som 

instruktionerna för origamin. Resultatet av sökningen visade variation i hur tekniken 

pappersskärning kunde användas, bland annat i kombination med digitala verktyg. 
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8.2	Affordance	
 

Genom att göra en analys av olika konstnärers samtida användning av origami och 

pappersskärning i relation till teknikens affordance har det blivit möjligt att göra reflektioner 

som inte enbart stannar vid en tekniks användningsområden. På så sätt har det gått att 

resonera kring konstnärers förhållningssätt till val av teknik och synliggjort samtida, 

historiska, kulturella samt internationella perspektiv. Detta kan tas med in i undervisningen i 

enlighet med läroplanen för att ge eleverna en bredare förståelse för bland annat personligt 

uttryck och vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär. 

 

8.2	Estetiska	lärprocesser	 
 
I den gestaltande undersökningen har reflektioner runt mina estetiska lärprocesser bidragit till 

en djupare förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar.	

 

Inom origami synliggjordes behovet av instruerande stöttning i lärprocessen. Det krävs ett 

sekventiellt tänkande och förmåga att följa och förstå instruktioner. När jag fastnade i 

processen stöttade jag mig själv genom att söka upp nya kunskaper och multimodala resurser 

för att komma vidare i processen. I en undervisningssituation behöver läraren vara förberedd 

på att ge instruerande stöttning till sina elever för att de ska komma vidare i lärprocessen. 

Origamin är uppbyggt efter ett sekventiellt tänkande vilket innebär att instruktioner behöver 

följas även om det är svårt att inte gå händelserna i förväg.  

 

Reflektionen ”vad är det jag gör när jag gör det jag gör” synliggjorde en estetisk lärprocess i 

arbetet med att upprepa en och samma form utifrån minnet, för att sedan skriva ner de val som 

gjordes. Kunskaper som jag fått från att vikt tidigare origamiformer plockades isär och sattes 

ihop till nya former. På så sätt transformerades kunskap tillsammans med erfarenhet till något 

nytt. 

 

En känsla som finns i origami är att instruktionerna man följer alltid är skapade av någon 

annan. I en estetisk lärprocess påverkas alltid gestaltningen av andra människors 

idéföreställningar vilket synliggjordes i reflektioner av skapandet som något eget men 

samtidigt som någon annan ’säkert redan gjort’. Att arbeta med en teknik som är centrerad 

kring redan uppfunna vik-sekvenser och samtidigt vara nytänkande kan bidra till 
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prestationsångest i att inte vara tillräckligt originell.  Denna erfarenhet kan stå i konflikt med 

ett av bildämnets syften som handlar om att elever ska utveckla en förmåga till nytänkande 

och idérikedom. 

I pappersskärning undersöktes skapandet under friare former och utan instruktioner att följa. 

Trots det så uppkom stress i att skapa intrikata mönster som speglade förväntningarna och 

tidsåtgång, Den estetiska processen kom till slut att absorbera de pappers former som inte var 

färdigskurna och utgöra en ny form av uttryck. Samtidigt var det tragglandet av former som 

efter en tids arbete öppnade upp ny kreativitet och glädje i skapandet. 

Jag ansåg mig utvecklat färdigheter förenliga med läroplanen angående teknik och ett 

konstnärligt uttryck. Men när förutsättningarna för användandet av tekniken ändrats så 

gjordes även mina färdigheter det. Jag försökte transformera den tidigare kunskapen och göra 

av automatik, för att sedan inse att det var två olika sätt att arbeta på vad gällde metod och 

tankegång i samma teknik. 

 

8.3	Möjligheter	och	begränsningar	
 

Origami är en teknik som innebär att papper viks för att skapa en tredimensionell form. Den 

går att anpassa i svårighetsgrad och efter material som finns. Det finns gott om multimodala 

resurser för att underlätta lärandet och tillgängliggöra kunskap i en undervisningssituation. Ett 

arbete med origami bör introduceras tillsammans med dess rika historia för att möjliggöra 

reflektioner av användningsområden i samhället i samtida, historiska och internationella 

perspektiv i enlighet med läroplanen i bild.  

Ett arbete med origami i gymnasiet ställer höga krav på eleverna. Initialt är förmåga till 

sekventiellt tänkande och förmåga att följa instruktioner viktigt. Eftersom att origami är starkt 

förenat med matematik och geometri skulle ett ämnesöverskridande arbete vara intressant att 

se.   

Materialet som krävs för att använda tekniken pappersskärning varierar beroende på önskat 

resultat men kräver i sin enklaste form en skalpell och ett papper. Tekniken kräver inga 

direkta instruktioner om syftet inte är att tillämpa tekniken i ett specifikt projekt eller material. 

Det finns en del instruktionsvideos på internet att använda. 
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Jag tycker det finns goda möjligheter att både utforma bildspråkliga budskap i tekniken samt 

utveckla kunskaper om hur visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och 

berättelser i enlighet med läroplanen i bild. Jag ser även möjligheter att arbeta digitalt 

tillsammans med tekniken, exempelvis att omforma fotografier till silhuetter och stenciler, rita 

upp förlagor digitalt och sedan skriva ut direkt på pappret som ska skäras eller kalkera över. 

Tekniken kan även användas för att skapa exempelvis ljusboxar och skuggspel.  

Pappersskärning kräver att man kan hantera ett vasst verktyg och tålamod.  

 

9 Slutdiskussion 
 

I arbetet har jag undersökt teknikerna origami och pappersskärning utifrån perspektiven som 

begreppen multimodalt perspektiv, stöttning och estetiska lärprocesser ger.  

Under studiens gång har jag frågat mig själv om det verkligen går att ställa något mot 

läroplanen och förankra innehållet. Det går att argumentera för att all gestaltning går att 

anpassa efter bildämnets innehåll. Teknikernas möjligheter och begränsningar i bildämnet 

beror mer på lärarens mål och elevernas behov än själva teknikernas inneboende egenskaper. 

Det är annars två tekniker som är väldigt flexibla vad gäller svårighetsgrad och 

materialåtgång.  

Det skulle för framtida studier vara intressant att undersöka de estetiska lärandeprocesser som 

sker i upprepandet av en form – i synnerhet tillsammans med barn och unga för att kunna 

ställa frågor om hur estetiska lärprocesser och teckenskapande skiljer sig mellan individer. 
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Bilaga 1 – Genomskärning (Vårutställning 2017)  
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