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Abstrakt 

Den här uppsatsen undersöker parafrasens roll i samtida bildundervisning ur ett 

socialkonstruktionistiskt och feministiskt perspektiv med hjälp av visuell metodik, diskursanalys 

och gestaltande metoder. Uppsatsens material består av lärares parafrasuppgifter, elevarbeten, 

lärares samtal om parafrasuppgifter och stoffurval samt författarens egna erfarenheter av att göra 

parafraser. Resultatdelen identifierar en dominerande diskurs i parafrasuppgifterna som i sin tur 

kan delas in i flera mindre. Följderna av diskursernas inverkan på eleverna diskuteras och förslag 

på omförhandling och förnyelse av parafrasuppgiften ges. De parafraser som skapades under 

författarens konstnärliga utforskande av fältet utgör studiens gestaltande del. Fokus har legat på 

samtidskonst och kvinnliga konstnärer, med ett jugendverk som kontroll för att se om 

arbetsprocessen ändrades. Parafraserna är gjorda i olika tekniker såsom akrylmåleri, torrpastell, 

mixed media, skulptur i polymerlera samt digitalt fotografi. Parafraserna ställdes ut som en 

installation tillsammans med skisser, anteckningar, materialprover och utrivna lappar med 

författarens reflektioner. Reflektionslapparna och namnskyltarna i installationen är skrivna på 

tidigare utkast av uppsatsen. Syftet med utställningsformen var att påvisa författarens 

skapandeprocess av både parafraser och uppsats.  

Nyckelord 
Bildpedagogik, parafras, diskursanalys, bildpedagogiska traditioner, representation inom 

bildämnet 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Det är vårterminen 2017, jag har min tredje och sista verksamhetsförlagda utbildning i min 

lärarutbildning och diskuterar med min handledare om vad jag ska undervisa 9:orna om. 

Handledaren berättar att hen inte gått igenom konsthistoria med dem än och visar mig en uppgift 

som hen fått av några tidigare lärarstudenter. När jag inför lektionerna gick igenom materialet 

(med den sedvanliga kort om tid stressen ringandes i hjärnan), slog det mig som en blixt från klar 

himmel: 

- MEN DET ÄR JU BARA VITA VÄSTERLÄNDSKA MÄN I DEN HÄR 

POWERPOINTEN! 

I lite lätt panik slängde jag in den enda kvinna jag kunde komma på i stressen, Frida Kahlo, och 

konstaterade att förutom det faktum att hon var kvinna dessutom var icke vit och 

funktionshindrad. Superscore! Det kändes obekvämt och jag gick in i klassrummet vetandes att 

mitt material var icke representativt ur både genus och etnicitetsperspektiv och bara väntade på 

frågorna från eleverna. De kom mycket riktigt och mynnade ut i flera bra diskussioner om vilka 

som syns i historieskrivningen och varför, men efteråt var jag fast besluten att aldrig hamna i den 

här situationen igen. Det måste finnas flera sätt att jobba med parafraser, med bättre 

representation och med ett samtida perspektiv, inte tillbakablickande. Denna händelse är grunden 

till det här arbetet. En bildlärarstudents frustration över bildämnets tendens att fastna i 

modernistiska traditioner och ett sökande efter en pedagogisk filosofi med fokus på processen 

istället för produkten. 

 

1.2 Bakgrund 

Bildämnet befinner sig just nu i en brytningspunkt där många traditioner slåss om herraväldet. 

Länge har den modernistiska traditionen med fokus på hantverket, görandet och konstnären som 

det ensamma geniet varit rådande.1 Idag är synen på bildämnet breddad, istället för att ta upp 

enbart (bild)konst pratar vi om visuella kulturer, ett begrepp som innefattar allt visuellt material 

människan möter varje dag.2 

I ett självständigt arbete intervjuar Isabell Hedberg Rosén ett antal bildlärare om deras 

undervisning, och drar efteråt slutsatsen att: 

Vissa typer av uppgifter i bildämnet återkommer frekvent vilket pekar på att det finns som ett slags 
kanon inom den bildpedagogiska diskursen, uppgifter som förväntas ingå i undervisningen: som 
t.ex. parafraser, perspektivritning, skuggningsövningar. Det finns en slagsida åt konst även om 

                                                 
1 Åsén, Gunnar (red.), Bildundervisning och lärande genom bilder, Första upplagan, Liber, Stockholm, 2017, s 14. 
2 Ibid, s 20 
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reklam, nyheter och andra typer av bilder och visuell kultur förekommer. I de uppgifter som utgår 
ifrån konst är det främst med verk av manliga konstnärer från modernismen som t.ex. Van Gogh, 
Miro och Dali. 3 

 
Detta visar att bildundervisningen fortfarande tenderar att fokusera på en västerländsk 

konstkanon, och framförallt modernistisk konst, dvs den konst som producerades i västvärlden 

fram till 1970. 

 

I LGR11 specificeras det inte exakt vad som ska tas upp i bildämnet men stöd för uppgifter med 

parafrastema oberoende av hur de är utformade kan hittas i dessa delar av centrala innehållet: 

 

Bildframställning 
• Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till 
exempel i installationer. 
Bildanalys 
• Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk 
från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna 
och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.4 

 

Fler delar av det centrala innehållet kan vävas in beroende på hur uppgiften är upplagd, men 

dessa två kan anses vara de centrala. Redan här ställer jag mig frågan varför det oftast fokuseras 

på konsthistoria och statisk bild, när samtidskonsten och rumslig konst är lika tydligt inskriven i 

innehållet?5 Statisk bild används i den här uppsatsen som benämning på icke rörliga bilder 

skapade med hantverksmässiga tekniker, foto eller digital teknik. 

 

Tendensen att fastna i konsthistoria belyses också i Skolverkets rapport från Den nationella 

ämnesutvärderingen i bild som gjordes 2015. I enkätsvaren från eleverna framkommer att det 

studeras äldre konst inklusive modernistisk konst och att samtidskonst inte förekommer så ofta.6  

Både Skolverkets rapport och Anna Jonsson Widéns avhandling Bildundervisning i möte med 

samtidskonst: bildlärares professionella utveckling i olika skolformer,  belyser att det finns en risk att 

skolans bildundervisning distanseras från den samtida konstvärlden om inte lärarna ser någon 

vinning i att närma sig den och transformera dess innehåll.7 

 

Att parafrasera är enligt Skolverkets rapport en väg för eleverna att få en fördjupad 

                                                 
3 Hedberg Rosén, I, ”I år ska vi göra om ganska mycket faktiskt” : En bildpedagogisk diskurs i förändring (Dissertation), s 24-
25. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-5707 
4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, Stockholm, 2017 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813, s 30. 
5 Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, Skolverket, Stockholm, 2015, s 165. 
6Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, Skolverket, Stockholm, 2015, s 165. 
7 Jonsson Widén, Anna, Bildundervisning i möte med samtidskonst: bildlärares professionella utveckling i olika skolformer, Umeå 
universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2016,Umeå, 2016, s 187. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-5707
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
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konstförståelse, genom att bearbeta ett verk kan eleverna göra det till sitt och i processen kan de 

lära sig om konst och i konst, genom att arbeta med olika medier.8 Jag undrar vad som händer 

om en ger eleverna en chans att närma sig samtidskonsten på deras egen nivå och använda den 

för deras egna syften, kommer det ge dem ytterligare en röst att påverka omvärlden med?9 

1.2.2 Vad är en parafras? 

Parafras – I Nationalencyklopedin står det att läsa följande om ordet parafras: 

parafraʹs (grekiska paraʹphrasis), utläggning av en redan existerande text, ofta i förklarande syfte, t.ex. 
en predikan. Tolkningen av svårtillgänglig poesi inleds gärna med en klargörande parafras på prosa. 

parafraʹs (grekiska paraʹphrasis), omskrivning, vanligtvis om satser och meningar med samma 
betydelse.10 

parafraʹs (grekiska paraʹphrasis), inom musiken en fri och oftast brett upplagd variation eller fantasi 
över givna melodier.11 

Om en söker på ordet parafras med hjälp av www.google.com säger första träffen, wikipedia, bland 

annat att: ”Ordet kan också användas om en vidareutveckling av ett konstverk, musikstycke eller 

filmklipp och kan då liknas vid det modernare ordet remix.” 12 

Jag kommer i det här arbetet använda ordet parafras som en definition av den konstnärliga praktiken 

att arbeta vidare på/med/utgå ifrån andra konstnärers verk och ordet appropiera som en 

beskrivning av att göra ett verk eller annan konstnärs stil/sätt att arbeta till sitt eget. 

1.3 Syfte 
Syftet med min undersökning är få kunskaper om parafrasens funktion i bildämnet på högstadiet 

samt finna dess begräsningar och potentialer. 

1.4 Frågeställning 
Hur används parafrasen i samtida bildundervisning och vilket lärande möjliggörs och begränsas? 

Vilka bildpedagogiska traditioner och diskurser synliggörs genom lärare och elevers arbete med 

parafraser? 

Hur kan parafrasuppgiften omförhandlas och förnyas ur ett inkluderande intersektionellt 

perspektiv? 

                                                 
8 Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, Skolverket, Stockholm, 2015, s 114,164. 
9 FN:s barnkonvention artikel 12, https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten (hämtad 2017-11-07) 
10 Nationalencyklopedin, parafras. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/parafras(hämtad 2017-09-11) 
11 Nationalencyklopedin, parafras. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/parafras-(inom-musiken-en-fritt-
och-oftast-brett-upplagd-variation) (hämtad 2017-09-11) 
12 https://sv.wikipedia.org/wiki/Parafras, hämtad 2017-10-24 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parafras
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2 Empiri 
Mitt material består både av lärares skriftliga instruktioner för parafrasuppgifter och elevers 

parafrasbilder. Dessutom analyseras bildlärares samtal på internetforum om parafraser och urval 

av visade verk. Eget konstnärligt utforskande av att göra parafraser har också använts. 

3 Urval och avgränsning 
Den första parafrasuppgift som samlades in var min egen uppgift som jag övertog från min 

handledare på verksamhetsförlagd utbildning III, det var den som fick mig att börja ifrågasätta 

och problematisera den här typen av uppgifter. Jag har begränsat mig till uppgifter designade för 

högstadiet och merparten är insamlade genom att använda sökorden ”parafras” och ”parafras 

bilduppgift” i sökmotorn www.google.com med begräsning 10 sidor bakåt från första sökträffen. 

Sökningen resulterade i både lärares uppgiftspapper/uppstartspresentationer och elevbilder 

upplagda för redovisning på bloggar/hemsidor. Där i många fall eleverna uttryckt sig i text om 

sina bilder och bilduppgiften. Jag hittade även några parafrasuppgifter genom att lurka i 

Facebookgruppen ”Bildlärarnätverk” och söka på ordet parafras. Att lurka betyder att vara en 

passiv deltagare som endast observerar och inte deltar i diskussioner på sociala medier och 

används inom etnografin när en gör fältstudier på internet.13 Jag samlade även in ett par 

parafrasuppgifter från böcker, en avhandling i bildpedagogik samt en lärobok i bild. 

Min undersökning med konstnärliga metoder innebar ytterligare perspektiv på parafrasens 

potentialer och begränsningar. Det var mitt sätt att försätta mig i elevernas position, att som 

bildlärare pröva själv och att också se problem, möjligheter och vad en kan lära sig av att 

parafrasera andras verk.  

Av de parafrasuppgifter jag samlat in valde jag att analysera 21 stycken av typen lärares 

uppstartsdokument, jag valde dem där uppgiften framstod tydligast. Av de uppgifter som var från 

elevperspektiv, dvs elevers alster med eller utan skrivna kommentarer, valde jag att analysera de 

12 stycken där eleverna skrivit om sina bilder. Detta eftersom jag var intresserad av hur de 

uttrycker sig i text kring sina bilder. 

I mitt arbete med konstnärliga metoder har jag haft som målsättning att arbeta med samtidskonst 

med fokus på kvinnliga konstnärer men gjorde även ett försök med ett jugendverk för att se hur 

det påverkade min process. De parafraser som blev utfallet av mitt arbete är också min 

gestaltning. 

                                                 
13 Kozinets, Robert V., Netnografi: etnografiska undersökningar på nätet, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s 54. 
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4 Metod 

4.1 Empirigenerering 

Jag började med min insamling av material med att göra en internetsökning genom att använda 

sökorden ”parafras” och ”parafras bilduppgift” i sökmotorn www.google.com med begräsning 10 

sidor bakåt från första sökträffen. Jag kategoriserade det funna materialet i två kategorier, lärares 

uppstartsdokument och elevarbeten. Jag upprepade samma sökning i Facebookgruppen 

Bildlärarnätverk vilket resulterade i att jag hittade diskussionstrådar där bildlärare samtalade om 

parafraser och använda verk i undervisningen. För att utöka mitt material i den delen av mitt 

arbete som handlade om visade verk sökte jag även på ”västerländsk konstkanon” i samma 

forum. För att ytterligare bredda mitt material sökte jag efter parafrasuppgifter i läromedel och 

annan relevant litteratur. 

Parallellt med den skriftliga delen av uppsatsarbetet bedrev jag konstnärligt utforskande av fältet 

där jag under perioden 4/9-23/11 2017 arbetade med att göra parafraser och föra dagbok över 

mina erfarenheter, uppkomna frågor och reflektioner. 

4.2 Analysmetoder 

Då jag valt att använda diskursanalys som metod, började jag först med att försöka distansera mig 

ifrån materialet och all förförståelse kring det så mycket som möjligt.14 Sedan läste jag igenom 

lärarnas bilduppgifter och tittade på bilderna väldigt många gånger för att se om jag kunde 

identifiera några tydliga nyckelord och nyckelbilder som kunde indikera diskurser.15 Jag listade allt 

jag hittade. Jag undersökte de insamlade samtalen från Facebook på samma sätt. Jag upprepade 

processen med elevernas texter och bilder. Sedan jämförde jag mina listor och såg tydligt vilka 

diskurser från lärarnas uppgifter som gick igen hos eleverna, vilka diskurser som orsakade 

varandra och vilka som endast fanns hos eleverna. Jag jämförde sedan elevernas uttryckta 

erfarenheter med dem jag upplevt under mitt parafrasskapande för att se om det fanns kopplingar 

mellan deras upplevelser och mina egna samt om det styrkte eller motsade de identifierade 

diskurserna. 

4.3 Etiska reflexioner 

Då jag arbetat ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv använder jag begreppet reflexivitet, det 

betyder att jag som lärarstudent inte kan bortse från mig själv i undersökningen då objektiv 

kunskap inte går att uppnå.16 Jag är kvinna och feminist och har en förförståelse om hur världen 

                                                 
14 Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 4th edition, Sage, London, 2016, s 
205. 
15 Ibid s. 206 
16 Burr, Vivien, Social constructionism, 2. ed., Routledge, London, 2003, s 156 
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ser ut med aktiva patriarkala strukturer och är som forskare en del av min studie. Jag genomför 

undersökningen ur ett av mig valt perspektiv, men andra perspektiv och tolkningar av det 

empiriska materialet skulle också kunna vara möjliga. 

5 Teori och tolkningsram 

5.1 Kritisk visuell diskursanalys 

För att analysera studiens material har jag använt kritisk visuell metodologi. Det bygger på 

antagandet att bilder visualiserar eller osynliggör sociala olikheter och inbjuder till blickpositioner 

som är en del av att reproducera kön, klass och etnicitet.17 Vidare kan bilder ses på som aktörer, 

dvs de påverkar betraktaren, de är inte passiva föreställande ytor.18 Bilder är en del av vår sociala 

praktik , dvs de är en del av hur vi kommunicerar med varandra, formar våra relationer och vårt 

samhälle.19 

5.2 Socialkonstruktionism 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan ingen kunskap kan tas för given. Kunskap skapas 

genom sociala processer och leder till sociala handlingar och påverkas av vår världsuppfattning 

som är kulturellt och historiskt specifik.20 Antagandet att kunskap skapas genom sociala processer 

och leder till sociala handlingar samt att kunskap är kulturellt och historiskt betingat ligger till 

grund både för min diskursanalys av materialet och mitt intresse för hur bildlärarnas urval av 

visade verk kan påverka elevernas möjlighet att positionera sig. 

5.3 Pedagogisk filosofi 

Författaren och bildläraren Dennis Atkinson, tar avstamp i Badiou, Zizek, Lacan, Butler samt 

Rancier och förespråkar ett nytt sätt att tänka kring lärande och lärprocesser. Han kallar 

tankesättet pedagogies against the state, där state står för både statens styrdokument, ämnestraditioner 

rådande lärandepraktiker och sinnesstämmning.21 Atkinson verkar i Storbritannien, men 

förhållandena där liknar Sveriges och hans teorier har därför relevans även för oss. Jag har i det 

här avsnittet valt att låta Atkinsons begrepp vara kvar på engelska då jag inte hittar rätt nyanser av 

ord på svenska för att till fullo översätta dem på ett sätt som gör Atkinson rättvisa. 

                                                 
17 Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, 4th edition, Sage, London, 2016, s 
17 
18 Ibid, s 21-22 
19 Ibid, s 2,4 
20 Burr, Vivien, Social constructionism, 2. ed., Routledge, London, 2003, s 2 
21 Atkinson, Dennis, Art, equality and learning: pedagogies against the state, Sense, Rotterdam, 2011, s 3. 
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Bakgrunden till Atkinsons teorier om lärande är de förändringar som skolvärlden står inför. 

Medan staten genom styrdokument försöker styra lärarpraktiken mot en pedagogik med fokus på 

mätbara resultat, står lärarna inför en verklighet där många elever faller igenom systemet för att 

skolan fallerar att möta elevers livsvärld, deras sätt att uppfatta verkligheten. Detta ofta på grund 

av deras kulturella bakgrund eller deras förståelsehorisont.22 Att tänka/implementera pedagogies 

against the state är ett sätt att motverka att kulturella skillnaders negativa inverkan på elevers 

resultat och samtidigt öppna upp för nya möjligheter för alla elever.  

Atkinson ser på den ideala lärsituationen som en rörelse till ett nytt varande, där lärande öppnar 

upp nya möjligheter, nya sätt att se, nya sätt att skapa mening av vad som presenteras för oss.23 

Atkinson menar vidare att sändar-mottagarbaserad undervisning, där läraren är den aktiva parten 

och förmedlar sin kunskap och färdigheter till de passiva eleverna, är en undervisningsmetod som 

motarbetar rörelsen mot nytt varande och förespråkar istället en praktik som främjar det han 

kallar för events.24 

Being and event är en tankemodell som Atkinson lånat från Badiou, som problematiserar kring  

uppfattningen om sanning i relation till mänsklig handling. I boken Being and Event, enligt 

Atkinson, säger Badiou att sanningen om varandet framträder ur en oförutsedd händelse, genom 

vilket ett subjekt (lärande) framträder.25 Vidare säger Badieu, enligt Atkinson att: 

 

Education (save its oppressive or perveted expressions) has never meant anything but this: to arrange the 
form of knowledge in such a way that some thuth may come to pierce a hole in them..26 

 

Om en då slår ihop Badious påståenden får en resultatet att; 

En lärande finner sanningen om varandet genom dynamiken från en upplevd oförutsedd 

situation, vars sanning genomborrar och förändrar lärandens kunskap.27 

För att ytterligare klargöra begreppet event, kan det beskrivas som något som sker i en speciell 

kontext men inte kan förstås med hjälp av etablerade värderingar, praktik eller kunskap. Ett event 

splittrar rådande diskurser och praktiker och tvingar fram nya sanningar och praktiker.28 

Om vi applicerar det här på en lärsituation, till exempel att lära sig måla, kan det ses som en serie 

av oförutsedda händelser där sanningen är alla nya möjligheter som uppnås vartefter den lärande 

                                                 
22 Atkinson, Dennis, Art, equality and learning: pedagogies against the state, Sense, Rotterdam, 2011, s 3,14. 
23 Ibid s 14. 
24 Ibid s 15-16. 
25 Ibid s 10. 
26 Ibid s 10. 
27 Ibid s 11. 
28 Ibid s 11. 
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tar sig igenom dem.29  Detta kan kopplas ihop med begreppet estiska lärprocesser. Om en istället 

för att fokusera på slutprodukten, intresserar sig för vägen dit och de oförutsedda slutsatser, 

prövanden och irranden som sker, möjliggörs ett helt annat kunskapande än om en försöker 

framställa något som ska uppfylla ett utstakat mål.30 Detta menar jag är relaterat till Skolverkets 

skrivningar om ”pröva och ompröva” i LGR11.31  

För att befrämja detta i sin lärarpraktik behöver lärare vara uppmärksamma på sin kunskapsbas så 

de inte tolkar och strukturerar lärsituationen endast utifrån de etablerade kunskapsformerna.32 

För att summera Atkinsons tankegångar refererar jag till slutorden i kapitel 1 (Här har jag översatt 

Pedgogies against the state med strategier mot systemet): 

Vi behöver strategier för lärande som lämnar öppet för det oplanerade, strategier som kan matas 

och få näring av det oväntade. Sådana strategier skulle då vara strategier av the event, strategier mot 

systemet, inom den kontext de verkar. 33 

En orsak till lärares tendens att hålla fast i gamla nedärvda lärarpraktiker är enligt Atkinson (och 

här använder han Butler) är att de gamla praktikerna formar ett tryggt ramverk att agera och tänka 

utifrån och att det därför är svårt att göra avsteg från dem eller omförhandla dem.34 

Enligt Atkinson är det av yttersta vikt att skolvärlden närmar sig samtidskonstens diskursiva 

tänkande eftersom samma processer som är aktiva där också relaterar till hur människor formar, 

ifrågasätter och omförhandlar relationer till varandra och världen.35 

Nedanstående citat har Atkinson hämtat från en elvaårig deltagare i ett elevlett konstprojekt som 

hette Room 13: 

Picasso made some of the greatest works of the last century. They are beautiful and tell me alot 
about what it is like to be a old man but even Picasso could never paint what it is like to be an 
eleven year old girl. I am not comparing myself to Picasso, but I can make art about being an eleven 
year old girl. Your problem as an adult is that you look at my work in a diffrent way to the way you 
look at late Picasso.”36 

Jag låter det illustrera Atkinsons tanke om att hur människor relaterar till konst i olika kontexter. 

                                                 
29 Atkinson, Dennis, Art, equality and learning: pedagogies against the state, Sense, Rotterdam, 201, s 11. 
30 Lind, Ulla, Blickens ordning: bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform, Institutionen för didaktik 

och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, Stockholm, 2010,  s 358 
31 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, Stockholm, 2017, s 154. 
32 Atkinson, Dennis, Art, equality and learning: pedagogies against the state, Sense, Rotterdam, 2011, s 3. 
33 Ibid s 19. 
34 Ibid s 85. 
35 Ibid s 88. 
36 Ibid s 90. 
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6 Tidigare forskning 

6.1 Göra kön, positionering och bilders påverkan 
Stina Wikberg har undersökt ”hur elever gör kön och positionerar sig i relation till 

bildundervisningen och vad bilder kan vara och göra”.37 Hennes studie är baserad på visuell 

etnografi och hon hennes empiri består av observationer, intervjuer och elevers bilder från 

bildlektioner på två skolor i Norrland som hon kallar för Inlandsskolan och Stadsskolan.38 Hon 

jämför hur eleverna på de två skolorna gör kön och positionerar sig till bildämnet och vilken 

genomslagskraft bilder har genom att i huvudsak analysera elevernas beteende i bildsalarna, deras 

samtal under intervjuerna, elevernas bilder och lärarnas inspirationsmaterial/upplägg. 

Wikberg analyserar hur eleverna genom att positionera sig på olika sätt gör motstånd mot 

uppgiften (och eventuell orsak till varför de gör det) men även i vissa fall mot originalbildernas 

budskap/innehåll och därigenom gör kön. Hon gör sedan en bildanalys av elevernas parafraser 

och upptäcker ett mönster där flickorna skildrar identitet genom teman om 

utseende/kropp/längtan och med i huvudsak passiva figurer i sina bilder, ofta nakna och 

positionerade för en manlig betraktare medan pojkarnas bilder skildrar identitet med teman om 

intressen och med aktiva påklädda figurer.39 

 

Efter analyserna problematiserar Wikberg hur lärarens urval av bilder för underlag till parafraser 

påverkar elevernas möjlighet att positionera sig. Enligt Wikberg medför ett fokus på äldre och 

modernistisk konst att de bilder som skildrar kvinnor som ett aktiv subjekt blir få och därmed 

begränsas utbudet av möjliga positioner. 

Wikbergs relevans för min uppsats är den dels tar upp könsskapande och parafraser men att den 

även behandlar frågan om urval av inspirationsmaterial och dess påverkan på eleverna och deras 

lärande. 

6.2 Hinder för samtidskonst i bildundervisning  
Anna Jonsson Widén har i sin avhandling drivit en serie workshops i samtidskonst på Bildmuseet 

i Umeå, i syfte att erbjuda verksamma lärare i grund, gymnasie, kultur och - folkhögskola i 

området kring Umeå kompetensutveckling och samtidigt undersöka hur sagda lärare förhåller sig 

till samtidskonst i sin undervisning. Hon upptäcker flera hinder för samtidskonsten i högstadiets 

                                                 
37 Wikberg, Stina, Bland själporträtt och parafraser: om kön och skolans bildundervisning, Umeå universitet, Diss. Umeå : 
Umeå universitet, 2014,Umeå, 2014, s 13. 
38 Wikberg, Stina, Bland själporträtt och parafraser: om kön och skolans bildundervisning, Umeå universitet, Diss. Umeå : 

Umeå universitet, 2014,Umeå, 2014, s 76, 80. 
39 Ibid s 196-205. 
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bildundervisning i Umeåområdet. Det första är logistik, ifall samtidskonst ska upplevas på plats är 

det ofta fysiskt långt till konsthallar och det är svårt att transportera de ofta stora grupperna.40 

Ett annat hinder är bedömningsbarheten. Lärarna i Wikbergs studie tenderar att fokusera på att 

uppgifterna ska vara lätta att bedöma, och upplever att uppgifter baserade på den tekniskt 

praktiskt skapande traditionen med ett starkt produktfokus är lättare än tex installationer och 

performance.41 Lärarna i studien upplever ofta att de saknar kompetens på det digitala området 

vilket omintetgör arbete med digitala bilder och filmkonst, vilket utgör en del av det samtida 

konstområdet.42 Utöver den bristande kompetensen på området, saknas ofta materiella resurser 

såsom digital utrustning, vilket gör arbete med digital bildbehandling, film etc. omöjligt.43 

Ett annat hinder är tidsbrist och gruppstorlek, många av lärarna i studien uttrycker att de har för 

lite planeringstid och då fortsätter de använda uppgifter som de vet fungerar och nytt stoff förs 

inte in. Uppgifterna ska fungera i stora grupper med så lite individuell handledningstid som 

möjligt.44 Det här är något Isabell Hedberg Rosén också belyser i sitt arbete. Informanterna 

Rosén intervjuar beskriver att de varje vecka träffar 350 elever mellan åk 4-9 och att det innebär 

att varje lärare ska bedöma minst 25 stora och några mindre uppgifter varje termin. Dessutom 

beskriver de att storleken samt sammansättningen på grupperna förändras, de är större och har 

nu också elever med särskilda behov inkluderande vilket också påverkar bilduppgifternas 

utformning.45  

Det sista hindret handlar om elevernas förhållningssätt och omgivningens förväntningar, lärarna i 

studien uttrycker att eleverna vill att arbetet ska gå fort att göra och det ska hända saker hela 

tiden. Det finns förutfattade meningar om vad konst är och vad som ska göras i bilden, fokus 

ligger på tekniskt praktiskt skapande tex teckna skuggor i blyerts istället för på innehåll.46 Även 

här har Rosén hittat samma tendenser, lärarna uttrycker att eleverna efterfrågar teknikböcker i 

undervisningen.47 Precis som hos Widén visar det på att eleverna fortfarande ser på bildämnet 

som ett tekniskt praktiskt skapande ämne.  

                                                 
40 Jonsson Widén, Anna, Bildundervisning i möte med samtidskonst: bildlärares professionella utveckling i olika skolformer, Umeå 
universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2016,Umeå, 2016, s 113. 
41 Ibid, s 114. 
42 Ibid, s 115-117. 
43 Ibid, s 115-117 
44 Ibid, s 115-117,  118, 181, 183 
45 Hedberg Rosén, I, ”I år ska vi göra om ganska mycket faktiskt” : En bildpedagogisk diskurs i förändring (Dissertation), s 16-
17. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-5707 
46 Jonsson Widén, Anna, Bildundervisning i möte med samtidskonst: bildlärares professionella utveckling i olika skolformer, Umeå 
universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2016,Umeå, 2016, s 115-117 
47 Hedberg Rosén, I, ”I år ska vi göra om ganska mycket faktiskt” : En bildpedagogisk diskurs i förändring (Dissertation), s 23. 
Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-5707 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-5707
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-5707
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Widéns forskning kan ge oss en förståelse för varför bilduppgifterna i mitt empiriska material ser 

ut som de gör i sin utformning samt hur och varför det konstnärliga stoffet som eleverna får att 

arbeta med valts ut. Roséns arbete visar på de diskurser som finns i bildämnet och tydliggör också 

behovet av att omförhandla stoff och uppgiftsutformning. 

 

6.3 Skillnaden mellan skolkonst och samtidskonst 
Enligt Atkinson försöker samtidskonsten ofta utmana vår förståelse kring konstnären, 

(konst)objekten och praktiken att göra konst medan skolkonsten tenderar att vara mer 

konservativ.48 Atkinson menar att skolkonsten ofta använder ett förhållningssätt till konst där 

konstnärens intentioner, känslor eller vad hen menar med ett verk på något sätt kan utläsas ur 

verket ifall betraktaren använder rätt tolkningsmetoder. Medan samtidskonsten såsom den 

utvecklats efter Duchamp ofta istället problematiserar relationen mellan konstnär, konstobjektet 

och dess eventuella betydelse. 49 

 

Skolkonst enligt Atkinson, blir ofta formulerat kring bedömningsmatrisen. Enligt Atkinson visar 

detta på att skolorna i Storbritanniens dominerande lärandepraktik är grundad i den teknisk 

skapande traditionen med fokus på övande i tekniska färdigheter samt framställande av 

konstobjekt.50 

 När det kommer till vilken konst som presenteras i undervisningssyfte lutar sig Atkinson på 

Downing & Watsons undersökning School Art:What’s in it? Exploring Visual Art in Secondary Schools  

från 2004 och konstaterar att det i undervisningen oftast refereras till tidig 1900-tals konst och i 

huvudsak manliga europeiska konstnärer. Sen 1900-tals konst och tidig 2000-tals konst förekom 

sällan i undervisningen precis som konstnärer verksamma före 1800. Det förekom skolor där det 

fanns ett fokus på samtida konst och som också arbetade i ett vidgat fält med tekniker såsom 

collage, tryckteniker och 3D, där tenderade eleverna att använda konst som ett sätt att undersöka 

och ifrågasätta budskap/mening/kontext etc. medan på de andra skolorna sågs inte konst som en 

meningsskapande verksamhet.51 

Jag använder Atkinson eftersom han tar kritisk ställning till rådande ämnestraditioner och lärande 

praktiker samt ger en ny ram att tänka i kring inkluderande lärandeprocesser. Han har dessutom 

                                                 
48 Atkinson, Dennis, Art, equality and learning: pedagogies against the state, Sense, Rotterdam, 2011, s 75. 
49 Ibid s 77-78. 
50 Ibid s 83. 
51 Ibid s 83-84. 
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problematiserat kring samtidskonsten och skolvärldens möten och möjligheter vilket också ligger 

i linje med mitt arbete.  

6.4 Konstnärlig forskning – Att parafrasera 

Det finns flera konstnärer som arbetat med parafraser. Eftersom jag valt att ha ett fokus på 

samtidskonst och kvinnliga konstnärer i mitt arbete väljer jag här att lyfta två konstnärer. 

 

 

Bild 1 Trasig damklassiker II och en Olle Baertling-tavla 

 

Jag startade min konstnärliga undersökning av parafrasskapande med att den 2017-09-05 besöka 

Moderna Muséets utställning med Marie Louise Ekmans samlade verk. Ekman arbetade på 80-

talet med parafrasering som ett feministiskt verktyg att ta plats med samtidigt som hon på ett 

humoristiskt sätt tog upp frågan ”vad är konst?”. Genom att använda modernistiskt ikoniska verk 

från tex Picasso, Mondarian, Baertling och kombinera dem eller ändra dem ifrågasätter hon deras 

status men använder också densamma för att själv ta plats i konstvärlden. 52 

Ekmans relevans för mitt arbete är dels att jag rent fysiskt har arbetat med att parafrasera hennes 

verk men jag har även försökt att appropiera hennes arbetssätt att parafrasera med tydligt 

politiskt budskap.  

                                                 
52 Guidad visning på Moderna Museets Louise Ekmanutställning , Stockholm 2017-09-17 
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Bild 2 The raft of The Medusa 

Susanne Larsson är en annan samtida konstnär som parafraserar. Larsson omtolkar klassiska 

konsthistoriska målningar till keramiska skulpturer. Genom noggranna val med stort fokus på 

nutida timing och originalverkets handling kan hennes parafraser upplevas som aktuella trots att 

originalverken är flera hundra år gamla. Tex gjorde SL en parafras på Gericaults Raft of Medusa, 

en målning som skildrar en grupp skeppbrutnas kamp för överlevnad mot havets krafter, under 

den period när flyktingströmmarna över medelhavet var som mest intensiva. 53 

SL är relevant i förhållande till mitt arbete eftersom hon parafraserar över genregränserna, något 

som jag själv inledningsvis var fundersam kring men sedermera använde som ett grepp för att 

belysa mina intentioner med en av mina parafraser kraftigare.  

 

                                                 
53 http://spgallery.se/events/12-january-11-february-susanne-larsson/, hämtad 2017-10-24 

http://spgallery.se/events/12-january-11-february-susanne-larsson/
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7 Bearbetning och analys. 

7.1 Diskursanalys av lärares parafrasuppgifter 
Vid analys av de 24 parafrasuppgifter jag valt ut kunde jag identifiera fyra diskurser vilka jag 

kommer redogöra för nedan. 

7.1.1 Parafrasen som modernismens konsthistoria 

I bilaga 1 finns ett diagram som visar fördelningen av de förekommande tidsperioderna, ur det 

kan vi utläsa att tyngdpunkten ligger på verk skapade före 1950. Av de 113 verk som förekom i 

materialet var endast 7 samtida. En lärare föreslår att en kan arbeta med reklambilder men som 

synes ligger huvudfokus på äldre och modernistisk konst. 

 

Bild 3 Utklipp från parafrasuppgift, förslag på bilder 

I en av bilduppgifterna skriver läraren att: 

” Tänk på att konstnären behöver ha varit död i minst 70 år för att du ska kunna använda dig av 

konstbilden för att “bråka” med den.” 54 Jag tolkar det som att hen hänvisar till upphovsrätten. I 

flera andra av uppgifterna förekommer frasen att det ska vara ett ”känt verk” för att betraktaren 

av parafrasen ska förstå att det är en parafras hen tittar på, ett synsätt som bekräftas av hur en 

                                                 
54 Bråka med konst, bilduppgift  https://artmedartale.wordpress.com/ak-9/, hämtad 2017-12-07 

https://artmedartale.wordpress.com/ak-9/
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lärare på forumet Bildlärarnätverk skriver: 

 

Bild 4 Utklipp från Facebookgruppen ”Bildlärarnätverk”, Parafras på världskonsten är lättare 

Den äldsta parafrasuppgiften jag hittat i en lärobok från 80-talet, använder istället frasen ”välkänt 

motiv” och menar att det både kan vara något så pass nära som ett klassfoto eller en variant på 

den ursprungliga nattvarden. Författarna lutar sig på begreppet ikonografiska koden, att vi känner 

igen vissa motiv och/eller sätt att bygga bilder och att dessa är knutna till den kultur och samhälle 

vi lever i.55 Vad som är känt och okänt är alltså kontextbundet, får elever uppleva samtidskonst, 

blir samtidskonst känt för dem. 

Parafrasen som modernismens konsthistoria syns i elevernas arbeten då de är en produkt av 

lärarnas parafrasuppgifter. Av de elevbilder jag analyserat hamnar samtliga inom spannet år 1400-

1932. Den ”minst historiska” parafrasen är Piet Mondarians Kompostion II från 1930. 

 

Bild 5 Elevarbete, parafras på Piet Mondarian – Komposition II 

 

                                                 
55 Bohlin Brundin, Pia, Kühlhorn, Britt-Marie & Hasselberg, Kersti, Lärobok i bild, Natur och kultur, Stockholm, 
1989, s 84-85. 
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7.1.2 Parafrasen som övning i tekniker och material för statisk bild 

Två lärare föreslår att eleverna kan arbeta rumsligt och då med skulptur och i en av uppgifterna 

föreslås det arbete med film. 

 

Bild 6 Utklipp från parafrasuppgift, förslag på att arbeta rumsligt 

 Alla visade originalverk och parafrasexempel förutom ett har dock varit statiska bilder av olika 

slag, med en tyngdpunkt på måleri i originalen och många digitala arbeten i parafrasexemplen.  

 

Bild 7 Utklipp från parafrasuppgift, måleri i originalen och digitala parafrasexempel 

Samma uppgift där arbete med film föreslogs hade med en parodi på musikvideon Gagnamstyle 

och en parodi på en bilreklambild i inspirationsmaterialet, annars visas enbart konstbilder. 

 

Bild 8 Utklipp från parafrasuppgift, gangnamstyle parodi 
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Bild 9 Utklipp från parafras uppgift,reklamparafras 

 

Fokus ligger på tekniker för framställande av statiska bilder, vanligast är måleri (vattenfärg, kritor, 

pennor) följt av digitalt foto och digital bildmanipulering ibland i kombination med varandra.  

 

Bild 10 Utklipp från parafrasuppgift, materialförslag 

Parafrasen som övning i tekniker och material för statisk bild syns tydligt i elevernas bilder då 

samtliga är stillbilder. Ett elevarbete är en digital parafras, två elever har arbetat med fotografi 

medan resten är en variation av olika måleriska tekniker. 

   

Bild 11 Elevarbeten, John Bauer - Tuvstarr, Edward Munch – Skriet, John Bauer - Tuvstarr 
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7.1.3 Parafrasen som överordningen av manligt västerländskt  

Av de 85 konstnärer som fanns nämnda med namn eller representerade med ett verk i materialet 

var 78 av dem män och 7 kvinnor.  De vanligast förekommande konstnärerna var Leonardo Da 

Vinci, Claude Monet, Vincent van Gogh, Edward Munch, Salvador Dali och Pablo Picasso, de 7 

kvinnorna var Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Lillia Scwartz, Pippilotti Rist, Molly 

O'Cathain, Lena Cronqvist och Shamsia Hassani . Värt att nämna här är att Kahlo är med på tre 

olika ställen, två exempel på konstnär i bilduppgifter och i en filmad tidslinje över konsthistorien 

som en lärare gjort. Cronqvist och Hassani nämns i varsin uppgift och övriga kvinnliga 

konstnärer är med i filmen som nämns ovan.56 Av nämnda konstnärer är de enda som avviker 

från den västerländska konstkanonen Kahlo och Hassani, den sistnämnda är en graffitiartist från 

Iran. Det tydliga fokuset på västerländsk konstkanon utesluter effektivt kvinnliga och icke-

västerländska konstnärer ur diskursen och de blir istället tillagda som något extra och annorlunda, 

vilket syns på skärmavbilden nedan, där Kahlo är tillagd som exempel på mexikanskt måleri 

istället för surrealist: 

 

Bild 12 Skärmavbild från film, Konsthistoria i snabba drag 

                                                 
56 Konsthistoria i snabba drag, youtube film. https://www.youtube.com/watch?v=1-XK5OzQOvI , hämtad 2017-
12-04 

http://molly-ocathain.squarespace.com/
http://molly-ocathain.squarespace.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1-XK5OzQOvI
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Fler och fler i lärarkåren har börjat uppmärksamma diskursen om parafrasen som överordningen 

av manligt västerländskt vilket visar sig i olika diskussioner på facebookforumet Bildlärarnätverk: 

  

Bild 13 Utklipp från Facebookgruppen ”Bildlärarnätverk”, Du har ju glömt kvinnorna 
 

Ibland elevarbetena finns i den här diskursen, parafrasen som överordningen av manligt 

västerländskt i relation till kvinnligt och icke-västerländskt, ett undantag. En elev har valt att 

parafrasera Katsushika Hokusais Under vågen Utanför Kanagawa, annars är samtliga valda 

konstnärer ur västerländsk konstkanon. Samtliga av förlagorna till elevernas parafraser är skapade 

av män. 
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Bild 14 Elverarbete, Katsushika Hokusai – Under vågen Utanför Kanagawa 

 

7.1.4 Parafrasen som reproduktion av könsroller 

Det vanligaste förekommande verket i uppstartsdokumenten var tveklöst Leonardo Da Vincis 

Mona Lisa, hon förekom 11 gånger. 

     

Bild 15 Monalisaparafraser, utklippta från flera olika parafrasuppgifter 

Det var 94 kvinnor med på de visade bilderna, av dem var 28 aktiva på något sätt, annars bestod 

motiven där kvinnor avbildades mestadels av porträtt eller så var kvinnor med som en sorts 

dekor. I bildmaterialet förekom 170 män och av dem var 115 engagerade i någon aktivitet. I de 

fall där männen var passiva var det ofta fråga om rena porträttmotiv. I materialet fann jag ett 
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exempel som problematiserade könsroller: 

 

Bild 16 Utklipp från parafrasuppgift, problematiserande av könsroller i reklam 

Parafrasen som reproduktion av könsroller visar sig också i elevernas bilder, det är män som 

poserar på ett maktustrålande sätt som i parafrasen av Rubens porträtt, militärer i strid som i 

parafrasen av Grindslanten versus den stelt poserande Mona Lisa och stillsamt promenerade 

kvinnan i Monets Kvinna med parasoll. 

  

Bild 17 Elevarbeten, Rubens och Leonardo Da Vinci - Mona Lisa 
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Bild 18 Elevarbeten, Claude Monet - Dam med Parasoll och August Malmström – Grindslanten 

 

7. 2 Mindre diskurser  
Vid genomläsning av elevernas texter framträder det flera tydliga diskurser som skiljer sig en 

aning från föregående diskurser men ändå kan sammankopplas med dem. 

7.2.1  Formalistiska problem 

Formalistiska problem är här använt som en beskrivning för att fokusera endast på de visuella 

elementen i ett verk. Diskursen ses i fraser som ”jag inte ens kan måla en streckgubbe utan att bli 

missnöjd”57, ”tycker inte att jag målar så jättebra”58 eller ”bilden är inte den bästa men men” 59. 

Den visar sig också när eleverna beskriver vad de ändrat på ”han såg så bitter ut så jag gjorde 

honom mer positiv”60 och ”jag valde att göra en parafras med militärer istället för barn”.61 

7.2.2 Brist på tid 

En annan diskurs är den om bristen på tid, det kan handla om att eleven haft svårt komma igång i 

sin process, ”Fick en idé när jag såg en bild, men den var för komplicerad och efter fem lektioner 

gav jag upp”. 62Eller att något hänt som gav mindre tid, ”jag har inte hunnit göra så mycket för 

jag har varit mycket sjuk osv.” 63 Sedan finns det ju också eleverna som verkar ha gjort något 

                                                 
57 Elevblogg, http://www.devote.se/733810/bilduppgift-parafras-yeeeeeah-6280047 
58 Elevblogg, http://isabellelundahlbild.bloggplatsen.se/2011/11/ 
59 Elevblogg, http://sofiasandberg.blogspot.se/ 
60 Elevblogg, http://www.devote.se/733810/bilduppgift-parafras-yeeeeeah-6280047 
61 Elevblogg, http://runantobiasg.blogspot.se/2014/02/bilduppgift.html 
62 Elevblogg, https://www.gamereactor.se/blogs/naiesano/194709/En+parafras/ 
63 Elevblogg, http://sofiasandberg.blogspot.se/ 

http://www.devote.se/733810/bilduppgift-parafras-yeeeeeah-6280047
http://isabellelundahlbild.bloggplatsen.se/2011/11/
http://sofiasandberg.blogspot.se/
http://www.devote.se/733810/bilduppgift-parafras-yeeeeeah-6280047
http://runantobiasg.blogspot.se/2014/02/bilduppgift.html
https://www.gamereactor.se/blogs/naiesano/194709/En+parafras/
http://sofiasandberg.blogspot.se/
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annat på lektionerna och därför får slut på tid, ”Även fast jag bara hade fem minuter på mig som 

ni kanske se”.64 

7.2.3 Budskap 

Budskap/frånvaron av budskap är också något som slår mig när jag läser elevernas texter och 

tittar på deras bilder. I de fall eleverna skriver om budskap kan det handla om hur en formalistisk 

förändring förskjuter budskapet: 

”Jag har ju photoshoppat in Adolf Hitler i bilden för att jag ville visa hur mycket man kan 

förändra budskapet och synen på en bild med bara en liten ändring”. 65 

 

Bild 19 Elevarbete, Claude Monet-Japanska bron 

En annan elev ger uttryck för att hans målning är svårtolkad: 

”Jag tror inte bilden har någon speciellt budskap förutom ordning och att allt ska vara perfekt.”66 

En elev som har parafraserat skriet verkar ha planerat sitt budskap med mycket eftertanke och 

har även granskat andras parafraser på samma verk: 

” Min parafras ska uttrycka både rädsla och ensamhet. I många andra parafraser finns det fler än 

en person på bilden. Men jag ville även få fram ensamhet i min parafras.”67 Ibland kan budskapet 

växa fram i processen som hos den här eleven: 

”När jag hade kommit på ungefär hur jag skulle göra så tänkte jag att bilden symboliserar 

                                                 
64 Elevblogg, http://www.devote.se/733810/bilduppgift-parafras-yeeeeeah-6280047 
65 Elevblogg, http://klyftpotatisen.blogspot.se/2013/05/min-om-andring-i-bilden-jesus.html 
66 Elevblogg: http://gammaniclas.blogspot.se/2014/11/bilduppgift-piet-mondrian-parafras.html 
67 Elevblogg: http://bilduppgift99.blogspot.se/2015/04/parafras-skriet.html 

http://www.devote.se/733810/bilduppgift-parafras-yeeeeeah-6280047
http://klyftpotatisen.blogspot.se/2013/05/min-om-andring-i-bilden-jesus.html
http://gammaniclas.blogspot.se/2014/11/bilduppgift-piet-mondrian-parafras.html
http://bilduppgift99.blogspot.se/2015/04/parafras-skriet.html
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frihet”.68 I de fall där eleverna inte skriver om budskapet verkar det i vissa fall bero på att det inte 

efterfrågats av läraren eller att eleven fokuserat mer på de formalistiska aspekterna av uppgiften.  

8 Tolkning och resultat 

8.1 Hur används parafrasen i samtida bildundervisning och vilket 

lärande möjliggörs och begränsas? 
Som svar på frågeställningen ovan visar jag här hur merparten av de parafrasuppgifterna jag 

analyserat ser ut: 

Läraren går igenom vad en parafras är, vanligaste använda förklaringen är att en parafras är en 

bearbetning av ett känt verk och många poängterar vikten av att inte ändra för mycket då 

originalverket måste gå att känna igen. 

 

Bild 20 Utklipp från parafrasuppgift, http://bildmarianne.weebly.com/parafras.html, 

Förslag på förändringar i verket ges, de vanligaste elementen är att ändra miljö, stämning, humör, 

tid och budskap.   

Några originalverk och parafraser visas, källan till parafraserna är ofta en blandning av elevarbeten, 

andra konstnärer eller av läraren själv. 

                                                 
68Elevblogg, http://sofiasandberg.blogspot.se/ 

http://bildmarianne.weebly.com/parafras.html
http://sofiasandberg.blogspot.se/
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Eleven uppmanas att söka upp ett verk via konstböcker eller internet, ta reda på fakta om verket, 

konstnären och tidsepoken samt använda dessa fakta för att framställa en presentation som ofta 

skall lämnas in i skriftlig form tillsammans med parafrasen. 

Eleven gör en bildanalys av det valda verket, detta lämnas också in i skriftlig form. 

 

Bild 22 Utklipp från parafrasuppgift, http://bildochitpedagogen.blogspot.se/p/9a-2.html 

 

Eleven gör sin parafras i valt media samt dokumenterar sin process och gör en presentation av 

Bild 21 Utklipp från parafrasuppgift, http://blogg.enkoping.se/korsangenbild/bilduppgifter-2/8or/parafras 

http://bildochitpedagogen.blogspot.se/p/9a-2.html
http://blogg.enkoping.se/korsangenbild/bilduppgifter-2/8or/parafras
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sin bild där hen förmedlar hur hen tänkt kring sin parafras, detta ofta också i skriftlig form. 

 

Bild 23 Utklipp från parafrasuppgift, http://bildochitpedagogen.blogspot.se/p/9a-2.html, 

Bilduppgifternas utformning ger eleven ett linjärt perspektiv på skapandeprocessen.  När jag 

jämför bilduppgifternas process med mina egna anteckningar från parafrasförsöken inser jag att 

min egen process är mer av Atkinsons kedja av oförutsedda events.69 Att ha bildanalysen och 

konstnärspresentationen som sista del i arbetet kan leda till att eleven missar information som 

kunde ha hjälpt hen i appropieringsprocessen. I min egen process kring Ekmans Dam med hund 

hjälptes jag både av att se andra verk Ekman hade gjort men även av vetskapen om att de 

stereotypa kvinnor som Ekman målar är olika bilder av hennes mamma.70 Hade jag inte börjat 

med en bildanalys och faktasökning om konstnären hade jag missat den informationen. 

8.2 Vilka diskurser synliggörs genom lärare och elevers arbete med 

parafraser? 

 

8.2.1  Parafrasen som modernismens konsthistoria 

I analysdelen visar diskursen parafrasen som modernismens konsthistoria oss att parafrasen idag 

mestadels används för att blicka bakåt. Detta riskerar att ge eleverna en begränsad bild av vad 

konst är och kan vara och vem som kan bli konstnär då kända historiska och modernistiska 

konstnärer i huvudsak är vita män. Dessutom kan fokuset på en västerländsk konstkanon bidra 

till att cementera begränsade könsnormer på grund av motiven i verken vilket jag återkommer till 

längre fram. Den här diskursen kan ses som en grunddiskurs som orsakar de följande tre 

diskurserna. 

                                                 
69 Atkinson, Dennis, Art, equality and learning: pedagogies against the state, Sense, Rotterdam, 2011, s 11. 
70 Se Marie-Lousise Ekman Dam med hund bilaga 2, min parafras bilaga 6 

http://bildochitpedagogen.blogspot.se/p/9a-2.html
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8.2.2 Parafrasen som övning i tekniker och material för statisk bild 

Teknikdiskursen med statisk bildkonst i huvudfokus som inspirationsmaterial och lärare som 

mestadels föreslår tekniker för statisk bild riskerar återigen att begränsa elevernas förståelse för 

vad konst är och kan vara. Det lärande som möjliggörs blir fokuserat på skapande av icke rumslig 

och icke rörlig konst. Det här ses tydligt i de elevarbeten jag analyserat, alla var statiska bilder. 

Även om ett par lärare föreslår rumsligt arbete såsom skulptur, visas endast statisk bild som 

inspirationsmaterial i deras uppgifter. Det är svårt att parafrasera över teknikgenrer, något jag 

själv erfarit i min konstnärliga undersökning när jag gav mig på att parafrasera en stillbild från 

Phil Collins filmverk ”Making of a refugee” till skulptur.71 Vill en som lärare att eleverna ska våga 

ge sig på teknikbyten i sitt parafraserande måste inspirationsmaterialet visa detta. 

8.2.3 Parafrasen som överordningen av manligt västerländskt i relation till 

kvinnligt och icke-västerländskt 

Fokus på historisk och modernistisk konst cementerar effektivt myten om det manliga 

konstnärsgeniet vilket i sin tur riskerar att marginalisera och osynliggöra andra kön, då de inte 

kommer att räknas.72 Det reflekteras inte heller om det faktum att myten om det konstnärliga 

geniet gett många vita manliga konstnärer privilegier på bekostnad av kvinnor och icke 

västerländska människor. Ett exempel är Degas som fick tillgång till ofta minderåriga 

balettdansösers omklädningsrum där han tecknade av deras kroppar eller Gaugain som 

objektifierade och exotifierade tahitier i sina målningar. Båda dessa konstnärer hyllas fortfarande 

idag.73  

8.2.4 Parafrasen som reproduktion av könsroller 

När historisk och modernistisk konst används oreflekterat riskeras elevernas möjlighet att 

positionera sig. Kvinnligt kodade elever tvingas identifiera sig med att vara passiva och dekorativa 

element medan manligt kodade elever riskerar att få den rådande maskulinitetsnormen förstärkt. 

De elever som är genderfluid får signalerna att det bara finns två kön att välja på. Det här syns 

tydligt i studiens analyser, både genom vilka verk eleverna väljer att parafrasera, hur de 

parafraserar och hur de skriver om sina verk. 

8.2.5 Formalistiska problem 

Ett annat tydligt problem med fokus på tillbakablickande och modernistisk konst är risken att 

eleverna fastnar i formalistiska problem eftersom de flesta motiven är mimetiskt avbildande och 

                                                 
71 se bilaga 6, “how to make a refuge eye to eye 1”) 
72 Linda Nochlin, onlineartikel, http://www.artnews.com/2015/05/30/why-have-there-been-no-great-women-
artists/, hämtad 2017-12-26 
73 Sonja Hedstrand, Moderna Museéets panelsamtal om #metoo https://youtu.be/ZepgHmprpNg , hämtad 2017-
12-26 

http://www.artnews.com/2015/05/30/why-have-there-been-no-great-women-artists/
http://www.artnews.com/2015/05/30/why-have-there-been-no-great-women-artists/
https://youtu.be/ZepgHmprpNg
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vackra enligt den västerländska konstkanonen. Parafraserandet riskerar att bli reducerat till ett 

byte av visuella element och att ”måla(r) så jättebra”.74 Det syns tydligt i elevernas texter om sina 

bilder att de kämpar med detta. Det formalistiska fokuset är svårt att bryta, jag har själv brottats 

med det otaliga gånger i mitt egna parafraserande. Det kunde manifestera sig som oro över mitt i 

mitt tycke fallerade mimetiska avbildande, som när jag gjorde min första parafras på ”making of a 

refugee”.75 En annan gång kom det som en smärtsam insikt när jag insåg att mitt tänkta budskap 

med mitt sista försök på samma verk inte riktigt gick fram, eftersom jag totalt förlorat mig i den 

visuella estetiken.76 

När parafraserandet blir reducerat till att byta ut visuella element och/eller att skapa 

formalitistiskt korrekt, riskerar budskapet att gå förlorat och eleven hamnar heller inte i de 

kritiska events, som Atkinson förespråkar.77 Ifrågasättandet av tidigare erfarnheter och sanningar 

uteblir och parafrasuppgiftens potentialer missas.  

 

8.2.6 Hur kan parafrasuppgiften omförhandlas och förnyas ur ett inkluderande 

intersektionellt perspektiv? 

Med utgångspunkt i min undersökning anser jag att för att en parafras ska bli en parafras och inte 

enbart en kopia av ett tidigare verk är det otroligt viktigt att det fokuseras på INNEHÅLLET. 

Här använt som en samlingsterm över ett verks ideologiska grund och budskap, både i 

originalverket och i den bild eleven förväntas skapa. Här menar jag att samtidskonsten har en stor 

potential, eftersom den skildrar/tar ställning till saker som sker här och nu. Detta kan göra det 

lättare för eleven att förstå och ta till sig dess budskap och där med också ladda sin parafras med 

antingen förstärkning av tidigare innehåll eller ett helt nytt. Av alla bilduppgifter jag samlat in var 

det bara en som styrde eleverna mot ett specifikt innehåll, alla de andra pratade om att genom att 

förändra verkets visuella element kan en ändra dess budskap. Det kan räcka för att få igång vissa 

elever, men för det flesta kan en styrning i form av ett tema på vad parafrasen ska innehålla ge 

dem större chans att göra en parafras som bejakar komplexitivitet.  

Jag upplevde själv i min konstnärliga undersökning att vissa typer av verk var lättare att 

parafrasera och därmed ändra innehållet på än andra. De med tydligt laddat innehåll som Ekmans 

Dam med hund från 2015 och Phil Collins how to make a refugee från 1999 gick relativt lätt, medan 

                                                 
74 Elevblogg, http://isabellelundahlbild.bloggplatsen.se/2011/11/ 
75 se bilaga 6 “how to make a refuge eye to eye 1” 
76 Se bilaga 6 “how to make masculinity” 
77 Atkinson, Dennis, Art, equality and learning: pedagogies against the state, Sense, Rotterdam, 2011, s 27. 

http://spotidoc.com/doc/4240258/praktiskt-arbete-%3D-parafras
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Janet Atchés  JOB cigarette papier  från 1899, bjöd på tufft motstånd. 78 Trots att jag när jag valde 

verket trodde att det faktum att det är reklam, är fullständigt ikoniskt för jugendstilen och tydligt 

laddat med budskap skulle gå lätt att ladda om med nytt innehåll.  

Resultatet av min konstnärliga undersökning visar att jag på grund av min egna kamp med att 

frigöra mig från det jag kallar det "mimetiska spöket", det vill säga att måla föreställande, vackert, 

tillfredställande för ögat och formalistiskt korrekt, helt enkelt inte ville ändra om för mycket med 

jugenduttrycket för att det i mina ögon är vackert. Därmed blev också det försöket till parafras 

mer av en kopia, mitt budskap gick inte fram lika tydligt som om jag ändrat om mer.79 Här har jag 

hittat en begräsning, om elever fokuserar för mycket på vad som är vackert, kan det leda till att 

hen av vördnad för originalverket inte ändrar så mycket som behövs för att 

budskapsförändringen eller önskad effekt ska uppnås. Det kan alltså vara ett pedagogiskt verktyg 

att arbeta med verk som inte är allt för dekorativa och som det är lättare för eleverna att hålla en 

formmässig distans till.  

En annan viktig faktor att väga in är relationen som den parafraserande behöver skapa till verket 

hen parafraserar. Här har samtidskonsten en stor potential, den inbjuder oftast till en mer aktiv 

konstupplevelse då besökaren blir en aktiv deltagare. Detta genom att hen kroppsligen får 

estetiska upplevelser och därmed skapar en annan varseblivning av objekten och tolkningen av 

verkets innebörd än modernistisk och tidigare konst som oftast baseras på det kontemplativa 

seendet, där betraktaren stillsamt och vördnadsfullt förväntas ta in verket.80 Just detta aktiva 

upplevande kan bidra till att skapa en starkare relation med verket och därmed sätta igång mer 

tankar inför det transformativa arbetet med att skapa en parafras. Det senare var något jag 

upplevde mycket tydligt med verket ”making of a refugee”, efter att ha upplevt verket på plats, 

räckte det med att se en stillbild för att uppleva videoinstallationen igen i mitt inre och alla 

funderingar från det tillfället väcktes till liv. 

Att arbeta med samtidskonst kan också öppna upp för en breddning av parafrasen som övning i 

tekniker för statisk bild då många samtida konstnärer arbetar med fler medier än statisk bild. Alla 

medier kan parafraseras, även multimodala verk eller performance. Till exempel parafraserade 

Yoko Ono sin egen Cut Piece i olika sammanhang81. Även ur ett intersektionellt perspektiv har 

                                                 
78 Se Bilaga 2,  Bilaga 3, Bilaga 4 
79 Se bilaga 6, Red 
80 Illeris, Helene, Learing bodies engaging with art: Staging aesthetic experiences in museum education, International Journal of 
Education though Art, Vol 12:2 2016, s 156, 158. 

81 Kevin Concannon, Yoko  Ono’s  CUT PIECE  :  From  Text  to  Performance  and  Back  Again   http://imaginepeace.com/archives/2680 

hämtad 2017-12-26 

http://imaginepeace.com/archives/2680
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samtidskonsten stora potentialer då fler grupper är representerade och därmed berättas fler 

historier än det vita västerländska. En kan till exempel hitta flera konstnärer som arbetat kring 

samma ämne men från olika perspektiv och i olika medier, jag tänker på hur Susanne Larsson 

skildrar flyktingkrisen efter Syrienkonflikten skulpturalt i keramik och Ai WeiWei som bygger en 

installation av flyktingarnas flytvästar. Båda belyste flyktingkatastrofen men på helt olika sätt. 

 

Bild 24Susanne Larsson - Raft of Medusa 

  

Bild 25Ai WeiWei  - Berlin konserthall 
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8.3 Förslag på parafrasuppgift 

Jag grundar den här uppgiftsskissen skriven ur lärarperspektiv framförallt på resultaten av denna 

studie, men även på mina egna lärarerfarenheter och Helene Illeris artikel Learing bodies engaging 

with art: Staging aesthetic experiences in museum education, där hon ger två olika konkreta förslag på hur 

en kan arbeta med med ungdomar och samtidskonst.82 

1. På konsthallen/galleriet/museumet 

Välj ett verk, det spelar ingen roll vilken sorts verk du väljer. 

Posera med ditt verk och låt en klasskamrat eller mig ta ett foto. 

Din pose ska en relation till verket, den kan tex visa din reaktion eller kanske en tanke du får av 

verket eller dess budskap. 

Anteckna vad verket heter och konstnären. 

Du har nu gjort en enkel parafras dvs en ombearbetning eller remix av en annan konstnärs verk. 

2. I bildsalen 

Sök reda på information om ditt verk och konstnären. 

Sammanställ det du får reda på i din logg.  

Vad har konstnären för bakgrund?  

Vad anser du att verket har för budskap? På vilket sätt ser en/upplever en det? 

Varför valde du just det här verket? 

Vad får verket dig att tänka på? Varför? 

Undersök också ditt verk noggrant, vilka detaljer lägger en märke till mest? Anteckna dem.  

3. Du ska nu göra en mer genomarbetad parafras. 

Bestäm dig för om du vill förstärka verkets befintliga budskap eller ge det ett nytt 

(Här kan en hjälpa eleverna genom att ge dem ett tema) 

Bestäm dig för om du vill arbeta i samma media som originalverket eller något annat, det kan 

också påverka hur budskapet upplevs. 

Gå tillbaka till dina anteckningar och fundera över vad du vill behålla och vad du vill ändra för att 

din budskapsändring/förstärkning ska gå fram. 

Gör din parafras. 

4.Redovisning sker i mindre grupper, titta på varandras verk och diskutera, en person per grupp 

agerar sekreterare och antecknar vad gruppen kommer fram till: 

                                                 
82 Illeris, Helene, Learing bodies engaging with art: Staging aesthetic experiences in museum education, International Journal of 

Education though Art, Vol 12:2 2016, s 160-161, 162 
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Vad har verket för budskap? 

Hur ser/upplever en det? 

5. Lämna in ditt verk och din logg. 

9 Slutdiskussion 
I min lärarfilosofi, en essä vi skrev i årskurs tre där vi uppmanades att reflektera över vår syn på 

lärande och vår kommande lärarroll skrev jag:  

” I en skolsituation förväntas oftast eleverna att förmedla//…//tankar kring verk antingen muntligt eller 

skriftligt, gärna som en inlämningsuppgift. Om eleverna istället fick ta sina tankar och reflektioner och skapa nya 

upplevelser, nya verk, vad skulle det leda till? Lär de sig mer? Lär dig sig andra saker än genom att endast skriva 

om det?”  

Att göra en parafras tvingar en att uppleva konst på ett annat sätt. En tvingas att gå på djupet 

med ett konstnärskap eftersom en behöver få ett grepp om konstnärens tekniska metoder, 

symbolspråk, formspråk och hens färgskalor. En får ta de tankar och reflektioner en har kring ett 

verk och skapa något av dem. Det är att förena hantverket att skapa med teorins analys och den 

kan vara ett medel att lyfta bildskapandet från direkta känslor i nuet, till tankar om känslor. Det 

vill säga, det här påverkade mig så här, varför då? Det kan bli en möjlig väg att se att privata 

känslor också är politiserade, och genom att uttrycka dem har en själv en möjlighet att påverka.83 

Illeris kallar detta för den transformativa dimensionen av en konstupplevelse.84 Med ett breddat 

urval av originalverk att utgå från och med större urval av tekniker, har fler elever chans att få 

uppleva detta.  

Under det här arbetet har frågor och reflektioner väckts som det inte funnits tid och plats att 

besvara men som jag uppmuntrar andra att utforska. Det ena är den ständigt återkommande 

bedömningen, hur hittar vi vägar att bedöma verk som inte är grundade i den tekniskt mimetiska 

diskursen? Kan vi besvara den frågan, kan vi lättare remixa inte bara parafrasen utan hela 

bildämnet. 

En annan fråga är hur vi hanterar det ibland lite tyngre stoff som arbete med samtidskonst kan 

föra in. Under mitt arbete med Ekmans Dam med hund reflekterade jag till exempel mycket kring 

#metoo och personliga erfarenheter kring det. Arbetet med Collins ”making of a refugee” väckte 

                                                 
83 Samtal med gestaltningshandledare Tina Carlsson om min första parafras, Stockholm 2017-09-15. 
84 Illeris, Helene, Learing bodies engaging with art: Staging aesthetic experiences in museum education, International Journal of 
Education though Art, Vol 12:2 2016, s 155. 
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många etiska funderingar om vad som egentligen är okej att göra i det konstnärliga fältet, då jag 

kände att mitt parafraserande på ett sätt var ett profiterande på andra människors lidande. Är 

detta kanske också något som håller bildlärarkåren ifrån samtidskonst och hur kommer vi i sådant 

fall runt detta? Jag personligen är för att lyfta in samtida svåra ämnen i skolan och anser det vara 

vår skyldighet att göra detta, men har full förståelse för att kollegor kan uppleva det som att ge sig 

ut på djupt vatten. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Diagram över representerade tidsepoker i lärares 

parafrasuppstarter 
Nedanstående diagram visar fördelningen i procent mellan de förekommande tidsperioderna i de 

originalverk som visas i parafrasuppstarterna, jag har slagit ihop vissa perioder för att minska på 

antalet poster i diagrammet och använder tidslinjen från konstlistan.se som 

kategoriseringsverktyg: 85 

 

                                                 
85 http://www.konstlistan.se/konsthistoria-tidslinje/, hämtad 2017-12-04 

Representerade tidsepoker

Konst fram till renässansen Renässans

Barock + Rokoko Nyklassicism + Romantiken

Realism Impressionism + Postimpressionism

Jugend + Symbolism Fauvism+Expressionism+Kubism

Blandade stilar 1914-1932 Surrealism

Blandade stilar 1940-50 Popkonst + Postmodernism

Samtidskonst 1990 - Reklam

http://www.konstlistan.se/konsthistoria-tidslinje/
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Bilaga 2 – Marie Louise Ekman, Dam med hund 

 
fotografi av Dam med hund, olja på duk, 2015 

Bilaga 3 – Phil Collins, how to make a refugee 

 

stillbild från  videoverk “how to make  a refugee” 1999 
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Bilaga 4 – Jane Atché, Job Cigarette Papier 

 

JANE ATCHÉ,  Job, affisch,  1889, nedladdad från 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jane_Atch%C3%A9-JOB.jpg, 2017-09-16 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jane_Atch%C3%A9-JOB.jpg
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Bilaga 5 – Hanna Beling, Eye to eye 

 

HANNA BELING, vykort föreställande skulpturer från “Eye to eye”, utställning på SPG 2017 
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Bilaga 6 – Gestaltning - mina parafraser 
 

 
CAROLINA BARRSÄTER, Dam med hund, akryl på kartong, 2017 

 

 
CAROLINA BARRSÄTER, Red, akvarell och torrpastell på kartong, 2017 
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CAROLINA BARRSÄTER, “how to make a refuge eye to eye 1”, polymerlera, artificella 

blommor och akrylpäls 2017 
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CAROLINA BARRSÄTER, “how to make a refuge eye to eye 2”, Akryl, artificiella blommor och 

akrylpäls på pannå, 2017 

 

CAROLINA BARRSÄTER, “how to make masculinity”, digitalt fotografi, 2017 
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BILDER FRÅN EXAMENSUTSTÄLLNINGEN 
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