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Abstrakt 

 

I denna uppsats utforskas hur vi kan förstå och arbeta med materialet papper i gymnasieskolans 

bildämne på ett sätt som lyfter fram papprets materiella egenskaper, tillverkning, återvinning och 

hållbarhet. Med hjälp av research-creation som forskningsmetod organiseras sammanlagt nio 

forskningshändelser som vill öppna upp för olika praktiker och sätt att förstå papper i bildämnet. 

Forskningshändelserna analyseras med hjälp av en nymaterialistisk tolkningsram och med 

begreppen response-ability och materiell litteracitet.  

 

I studien synliggörs hur användningen av papper i bildundervisningen innefattas av en variation av 

olika slags papper, konstnärliga uttryckssätt och tekniker. I studien framkommer att förståelsen för 

papprets tillverkning, återvinning och hållbarhet försvåras då bildämnets genomgripande kursplan 

inte nämner eller tar upp dessa begrepp. Bildlärare och elevers intresse för papper kan dock skapa 

rum och förutsättningar för att moment som berör papprets tillverkning, återvinning och hållbarhet 

tas upp i bildundervisningen.  

 

Med hjälp av en nymaterialistisk ingång till en praktik med papper framträder hur olika substanser, 

kroppar och material samverkar i papprets materiella egenskaper och tillverkningsprocess. I denna 

praktik och förståelse synliggörs hur papper som material är process-baserad och relationell. I 

denna förståelse öppnas möjligheterna till att förstå och se kontakter och bindningar som finns 

mellan papper, material, växter och miljöer. Med hjälp av begreppet response-ability aktualiseras 

också etiska och moraliska frågor kopplade till praktiker med material och papper.  

 

 

Nyckelord: Bildpedagogik, research-creation, papper, nymaterialism, materiell litteracitet, 

ekologisk hållbarhet 
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1. Inledning  

 

Jag sitter i skogen och tecknar av träd som jag ser framför mig. Jag tecknar träden på papper med en 

blyertspenna. Pappret jag använder har jag tillverkat själv av gamla tidningspapper som malts ner 

till pappersmassa. För att teckna av träden använder jag marken framför mig som underlag. Jag 

sitter på huk och koncentrerar mig.  

 

Medan jag tecknar hör jag en hackspett som knackar i ett av träden bredvid. Jag tittar på 

hackspetten. Jag börjar le när jag tänker hur både jag och hackspetten förenas av ett behov av och 

intresse för träd. Jag tänker också på hur pappret jag ritar på har en koppling till de tallar jag ritar 

av. Detta papper är högst sannolikt gjort av vedcellulosa, möjligtvis av tall.  

 

Jag gör ett försök att teckna av hackspetten men jag är inte tillräckligt snabb. Hackspetten flyger 

iväg i stunden då jag rör på mig. 

 

  



   

 

6 

 

1.1 Bakgrund  
 

Inom humaniora och samhällsvetenskaplig forskning har det under de senaste åren riktats större 

intresse för betydelsen av materialitet och den materiella världen. Detta nya skifte går under flera 

olika namn och riktningar, bland annat under de engelska begreppen new materialism 

(nymaterialism), sociomaterialism (sv. sociomateriell) och the material turn (sv. den materiella 

vändningen).1 Inom pedagogisk forskning har detta skifte resulterat i ett större intresse för att förstå 

vilken roll material och den materiella världen spelar i skolan och i olika lärandeprocesser.2  

 

Det är inte bara inom pedagogik och vetenskaplig forskning som intresset för den materiella världen 

vuxit de senaste åren. Material och hur material tillverkas, används och återvinns har blivit 

återkommande diskussioner i såväl nyheterna som på sociala media, vid kaffebord och bland 

butikshyllorna. Dessa diskussioner förenas av en växande oro över klimatkrisen och de stora 

förändringar planeten står inför om vi människor fortsätter använda material och naturresurser så 

som vi, speciellt i Sverige och i Norden, gör. En ökande användning av material och naturresurser 

har vuxit till en ödesdiger fråga i en tid som karaktäriseras av en sjätte massutrotning, 

naturkatastrofer och en accelererande klimatuppvärmning. Detta framkommer bland annat i IPCC:s 

(The Intergovernmental Panel on Climate Change) klimatrapport Global Warming of 1.5 från 

hösten 2018. I rapporten varnas över den inverkan som en 1.5 graders klimatuppvärmning kan ha 

för planeten.3  

 

I dessa diskussioner har frågor om ekologisk hållbarhet stigit fram. I begreppet ekologisk hållbarhet 

ingår alla jordens ekosystem och frågor som berör landanvändning, luft-, land- och vattenkvalitet, 

biodiversitet, klimatsystemens stabilitet samt ekosystemtjänster så som pollinering och fotosyntes.4 

Ur ett ekologiskt hållbart perspektiv på jordens bio-geo-kemiska system får inte produktionen av 

                                                 
1 Dessa riktningar diskuteras bland annat i introduktionerna till dessa böcker: New materialism i boken New 

materialisms: Interviews & cartographies (2012) av Dophinj, Rick och van der Tuin, Iris på sid. 13. Sociomateriell tas 

upp i inledningen till boken Emerging approaches to educational research: Tracing the sociomaterial (2011) av 

Fenwick, Tara, Edwards, Richard, och Sawchuk, Peter. The material turn diskuteras i boken Visuality/materiality 

images, objects and practices (2012) av Rose, Gillian och Tolia-Kelly, Divya Praful. på sid. 2. 
2 Fenwick, T., Edwards, R., Sawchuk, P. (2011). Emerging approaches to educational research: Tracing the 

sociomaterial. London: Routledge, s. vi. 
3 IPCC The Interngovernmental Panel on Climate Change. (2018). Global Warming of 1.5C. Hämtades 2019-05-21 

från www.ipcc.ch/sr15/, (www.ipcc.ch).  
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olika tjänster, varor och produkter gå utöver ekosystemens bärförmåga. Naturen och ekosystem 

måste hinna få återskapa de uttagna resurserna.4  

 

Dessa orosmoment och nyvaknade intresse för material och användningen av naturresurser 

aktualiserar frågor om hur vi i skolan och i bildämnet tillverkar, använder och skapar med material. 

I bildämnet arbetar vi i närkontakt med olika material och materiella processer. Ett besök i en 

bildsal och dess tillhörande materialrum och skåp berättar för oss om den mångfald av material som 

används, allt från papper, gips, tusch och målfärg till penslar, lera, pastell och pennor. Även de 

digitala verktygen består av olika material. 

 

Ett av de mest centrala materialen i bildämnet är materialet papper. I bildundervisningen används 

papper på olika sätt både som medium, form, material och yta. Vi skriver, torkar, skissar, ritar, 

suddar, kletar och målar på papper. Papper kan också användas tredimensionellt och skulpturalt 

exempelvis genom att vika pappersark på olika sätt (ex. origami) eller genom att skapa och laborera 

med papier maché. Nämnas bör att även kartong räknas till papper. Utöver bildämnet används 

papper så gott som under hela skoltiden från förskolan till gymnasieskolan och i nästintill alla 

skolämnen.  

 

Trots att papper flitigt används i skolan och inom bildämnet har jag aldrig som elev, lärarstudent 

eller i rollen som bildlärare diskuterat eller arbetat med papper i relation till frågor och praktiker 

som berör papprets materiella ursprung, tillverkning, återvinning och hållbarhet. Avsaknaden av 

dessa diskussioner och praktiker har legat som grund för att detta arbete vuxit fram.  

 

I nästa avsnitt kommer vi att ta en närmare titt på papprets historia, grundelement och tillverkning.  

 

1.2 Kort om papprets historia 

 

Tillverkningen av papper antas ha börjat i Kina omkring 2000 år sedan.5 Det äldsta pappret som 

upphittats i Kina har daterats till ca 140-87 f. Kr. Detta papper är gjort av hampfiber.5 Växtfiber 

såsom hampa, lin och bomull var båda återkommande material för tillverkningen av papper fram till 

mitten av 1800-talet. Det var först i mitten av 1800-talet som papperstillverkningen så småningom 

                                                 
4 Kungliga Tekniska högskolan. (2018). Ekologisk hållbarhet. Hämtad 2019-05-22 från www.kth.se/om/miljo-hallbar-

utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074, 

(www.kth.se). 
5 Rudin, Bo. (1987). Papprets historia. Stockholm: Stockholm & Pappersgruppen, s. 13. 
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övergick från textillump till trämassa. Textillump var en bristvara vilket medförde ett större intresse 

i att experimentera fram nya material och tillverkningsmetoder.6 Friedrich Gottlob Keller (1816-

1895) i Sachsen, Tyskland hittade på ett sätt att skära i trä med en slipsten för att skapa 

pappersmassa för papperstillverkning. Denna uppfinning lade grunden för den kostnadseffektiva 

och industriella produktionen av papper.7 Denna övergång började i Sverige i slutet av 1850-talet.8 

Sedan dess har pappersindustrin florerat och produktionen av papper industrialiserats och 

expanderats. Trots att vi år 2019 lever allt mer genom digitala skärmar så används papper flitigt än 

idag. Den digitala världen kan också ses vara i närkontakt med papper. Vi tar som exempel detta 

dokument som du för tillfället läser. Färgen och formen på denna representation kan ses efterlikna 

papper. Detta dokument kan också kopieras ut i form av ett eller flera pappersark om en så vill. 

 

Världsnaturfonden WWF estimerar att användningen av papper kommer att, fram till 2020, öka till 

450- 500 miljoner ton per år.9 Sett ur ett miljöperspektiv kan en så omfattande produktion och 

användning av papper vara problematisk. Den expanderande skogs- och pappersindustrin har 

medfört att naturliga skogsekosystem minskat i antal då allt större skogsområden används för 

skogsindustrins ändamål.10 Detta har medfört att skogens biologiska mångfald under årens lopp 

minskat drastiskt inte bara utomlands utan också i Norden och i Sverige.10 Arter kan ej längre finna 

de naturliga livsmiljöerna de behöver för att leva då allt större ytor täcks av odlad skog och mark. 

Tillverkningen av pappersmassa och papper har också medfört utsläpp av miljöfarliga ämnen i både 

vatten och luft.11 Skog och växtlighet binder också kol vilket kan verka för att hejda den pågående 

klimatuppvärmningen.12  

 

Trots att bildlärarna och elevernas användning av papper i skolans bildsal inte bidrar till den största 

konsumtionen av materialet är det svårt att i dagens värld frånse den inverkan som den dagliga 

produktionen och konsumtionen av papper påverkar naturen och skogens biologiska mångfald.  

                                                 
6 Ibid., s. 42., 
7 Holt, Neil, Von Velsen, Nicola. (2018). Paper material, medium and magic. München: Prestel Verlag, s. 24. 
8 Rudin, B. 1987, s. 129. 
9 Världsnaturfonden WWF. (2011). WWF launches new database of eco-rated paper products. Hämtad 2019-05-21 från 

wwf.panda.org/?unewsid=199223, (wwf.panda.org). 
 
10 Naturskyddsföreningen. Rädda skogens alla värden! Hämtad 2019-05-21 från www.naturskyddsforeningen.se/vad-

vi-gor/skog/vart-arbete/svenska-skogen/radda-skogens-alla-varden, (www.naturskyddsforeningen.se). 
 
11 Naturvårdsverket. (2019). Prövningsärenden om skogsindustri. Hämtad 2019-06-07 från 

www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Skogsindustri/, (www.naturvardsverket.se). 
12 Naturskyddsföreningen. FAQ Vad tycker vi om skogsbruk. Hämtad 2019-04-21 från 

www.naturskyddsforeningen.se/faq-om-skogsbruk, (www.naturskyddsforeningen.se). 
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För att förstå mera om papper, dess materiella egenskaper, tillverkningsprocess, återvinning och 

hållbarhet går vi nu till hjärtat av detta material.  

 

1.3 Vad är papper gjort av? 

 

Papprets grundkomponent är cellulosa. Typen av cellulosafiber varierar från papper till papper 

beroende på hur pappret tillverkats, av vad och för vilket syfte.  

 

I boken Pappersmakeri Ett klassiskt hantverks historia och teknik förklarar författaren Bo Rudin 

vikten av att känna till cellulosafibrernas finstruktur för att förstå hur pappret är uppbyggt, hur 

papper kan tillverkas och vilka egenskaper materialet har.13 

 

 

 

Bild nr 2: cellulosamolekyl14 

 

Vidare i texten ger Bo Rudin följande beskrivning av cellulosan: ”Cellulosan är en kedjemolekyl. 

Varje länk i kedjan är en glykosmolekyl, en sockerart med fem kolatomer och en syreatom. En 

sjätte kolatom är påkopplad denna ring och på denna sitter en hydroxylgrupp (-OH-grupp). Varje 

glykosmolekyl har tre hydroxylgrupper; de två övriga är kopplade direkt på ringens kolatomer.”13 

 

Den kemiska beteckningen för cellulosa är (C6H10O5)n (se bild nr. 2).15 (C6H10O5) är beteckningen 

för glykos. Det sista lilla n visar att cellulosan är en kedjemolekyl, den består av ett antal 

                                                 
13 Rudin, Bo. (1995). Pappersmakeri - Ett klassiskt hantverks historia och teknik. Stockholm: Stockholm & 

Pappersgruppen, s. 209. 
14 Denna bild har jag omformat efter en bild av en cellulosamolekyl från Wikipedia. Hämtad 2019-04-14 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose#/media/File:Cellulose_Sessel.svg, (www.wikipedia.org). 
15 U.S. National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information. (2007). Cellulose. Hämtad 2019-

05-21 från www.pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/CELLULOSE, (www.pubchem.nbi.nhm.nih.gov). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose#/media/File:Cellulose_Sessel.svg
http://www.wikipedia.org/
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ihopkopplade glukosmolekyler. Kedjornas längd varierar. Parallella cellulosakedjor bildar fibriller 

som bygger upp fibrer.13 Textilfiber av hampa, lin och bomull har grova fibriller vilket ger starkare 

papper än papper som utgörs av vedcellulosafiber.16 Utöver detta kan det också finnas olika slags 

fibrer i ett och samma träd eftersom de olika fibrerna under trädets liv haft olika uppgifter.16 

 

I nästa avsnitt tittar vi närmare på de grundelement som ingår i papprets tillverkningsprocess. 

 

1.4 Papperstillverkning  

 

I boken Pappersmakeri Ett klassiskt hantverks historia och teknik beskriver författaren Bo Rudin 

hur papperstillverkningen, trots en stor tekniks utveckling, än idag bygger på tre moment.17 

Utgångspunkten för all papperstillverkning är sönderdelningen av växtfibrer till pappersmassa. 

Denna pappersmassa slammas och blandas sedan med vatten och fångas därefter upp med hjälp av 

ett underlag.17 Underlaget samlar upp fibrerna till ett fiberskikt och låter det resterande vattnet rinna 

av genom de små öppningarna i underlaget. Efter att vattnet runnit av tas fiberskiktet bort från 

underlaget, pressas, torkas och bearbetas till önskat skick; ett papper har blivit till! 

 

Papper och de fibrer som papper utgörs av kan återvinnas ett antal gånger. Vedfiber kan återvinnas 

fem till sju gånger förrän fibrerna försvagas till den grad att de ej mera kan omformas till papper.18 

 

1.5 Syfte 
 

Aktuella fenomen och frågor som berör ekologisk hållbarhet, klimatförändringen och människans 

inverkan på miljön aktualiserar frågor om hur vi inom bildundervisningen förstår och använder oss 

av material och naturresurser.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur papper kan användas i gymnasieskolans 

bildundervisning på ett sätt som tar hänsyn till papprets materiella egenskaper, tillverkning, 

återvinning och hållbarhet. 

 

                                                 
16 Ibid., 1995, s. 210. 
17 Ibid., s. 1., 
18 SkogsSverige. (2016). Pappersåtervinning. Hämtad 2019-05-31 från www.skogssverige.se/papper/fakta-

om/pappersatervinning-och-returfiber, (www.skogssverige.se). 
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1.6 Frågeställning 

Nedan följer frågeställningen som använts under arbetet för att besvara studiens syfte. 

- På vilka sätt kan papprets materiella egenskaper, hållbarhet, tillverkning och återvinning ingå i 

gymnasieskolans bildundervisning? Vilka aspekter försvårar alternativt möjliggör 

implementeringen av dessa i bildämnet?  

 

2. Urval och avgränsning  

 

I detta arbete har jag valt att fokusera på förståelsen och användningen av papper i gymnasieskolans 

bildundervisning. För att knyta studien till gymnasieskolans bildundervisning har jag valt att 

organisera två forskningshändelser med två verksamma bildlärare på två olika gymnasieskolor. Jag 

har valt att komma i kontakt med verksamma bildlärare i Stockholmsområdet på grund av att jag 

själv för tillfället bor och studerar i Stockholm. Utöver intervjuerna med dessa bildlärare har jag 

också ordnat en intervju med en gymnasieelev som gjort sitt gymnasiearbete om 

papperstillverkning. I detta arbete har jag också valt att göra en analys av bildämnets 

genomgripande kursplan för att få en förståelse för de styrdokument som föreligger undervisningen 

och huruvida dessa försvårar eller möjliggör ett arbete med papper.  

 

För att bredda förståelsen av papper har jag organiserat ytterligare fem forskningshändelser som tar 

fasta på papprets materiella egenskaper, tillverkning och hållbarhet. Dessa forskningshändelser har 

varit en egen konstnärlig praktik i papperstillverkning, en gestaltning på Konstfacks vårutställning, 

ett besök på ett bruksmuseum samt en träff med en papperskonservator. Vissa av forskningens 

avgränsningar diskuteras närmare i respektive forskningshändelse i kapitel 6.  

 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har alla personer som intervjuats för 

forskningen givits information om forskningens syfte och dess tematiska intresse.19 Personerna som 

intervjuats har deltagit på frivillig basis och tillåtits avbryta sitt deltagande i forskningen ifall de 

                                                 
19 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kan sammanfattas i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa har med bästa förmåga tillämpats under 

forskningen. Vetenskapsrådet. (2002). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

Stockholm: Elanders Gotab.   
 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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vill. Personerna har anonymiserats i texten och också fått information om att uppsatsen publiceras 

på DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet).  

 

Utöver Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har jag i studien strävat efter att med 

sparsamhet och eftertanke använda naturresurser och material. De material, resurser och verktyg 

som använts i anslutning till studien har med bästa förmåga lånats, återvunnits, sorterats eller tagits 

tillvara under och efter studien.  

 

3. Metod 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera min valda forskningsmetod och hur jag valt att tillämpa 

metoden i forskningen.  

 

3.1 Research-creation  

 

I detta arbete har jag valt att använda mig av en forskningsmetod vid namn research-creation. 

Research-creation är en forskningspraktik som utvecklats under de senaste åren, framför allt i 

Kanada. Denna forskningspraktik vill förena humaniora och samhällsvetenskap med kreativa och 

konstnärliga utryck, processer och metoder.20 I dagsläget används research-creation av konstnärer 

och designers som vill förena en konstnärlig praktik med vetenskaplig forskning. 

Forskningspraktiken används också av lärare och pedagoger som är intresserade av att utveckla 

läroplaner och pedagogik i relation till kulturproduktion.21 Research-creation kan ses besläktad med 

arts-based research och practice-led research.22  

 

I ett research-creation projekt kan en konstnärlig praktik integrera med en forskningspraktik. Istället 

för att representera kvalitativa forskningsrön med hjälp av ett konstnärligt verk eller uttryck vill 

                                                 
20 Hexagram network. What is research-creation? Hämtad 2019-04-14 från www.hexagram.ca/index.php/eng/scientific-

orientations/what-is-research-creation, (www.hexagram.ca). 
21 Springgay. S., Truman S. E. (2016). Research-creation. Hämtad 2019-04-15 från 

www.thepedagogicalimpulse.com/research-methodologies/, (www.thepedagogicalimpulse.com). 
22 Manning, E., Massumi B. (2015). Toward a process seed bank: What research-creation can do.  

Journal of the New Media Caucus, (11)3. Hämtad 2019-04-13 från www.median.newmediacaucus.org/research-

creation-explorations/toward-a-process-seed-bank-what-research-creation-can-do/, 

(www.median.newmediacaucus.org). 
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research-creation snarare se det konstnärliga arbetet och skrivandet som en del av själva 

forskningen.23 

Research-creation kan beskrivas som en kvalitativ forskningsmetod. I boken Kvalitativa metoder - 

introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning beskriver författaren Maria Frostling-

Henningsson några av de centrala dragen som karaktäriserar kvalitativa forskningsmetoder. De 

metoder som används inom kvalitativ forskning karaktäriseras oftast som mjuka och flexibla. Enligt 

Frostling-Henningsson anses dessa forskningsmetoder ofta som subjektiva och politiska och 

därmed också som spekulativa.24 En kvalitativ forskning är oftast grundad i empiriska observationer 

och betraktelser. Inom kvalitativ forskning används teoretiska koncept för att skapa förståelse.24 

 

I denna undersökning har jag speciellt inspirerats av de kanadensiska pedagogerna och forskarna 

Sarah E. Truman och Stephanie Springgays sätt att använda research-creation i deras 

forskningspraktik. På webbplatsen av Springgays forskningsprojekt vid namn The Pedagogical 

Impulse beskriver forskarna research-creation innefatta en kombination av konstnärliga praktiker, 

teoretiska begrepp och forskning.25 Forskningspraktiken är enligt dem en experimentell praktik som 

inte kan fastställas eller förutspås i förväg. Praktiken är intresserad av att följa processer istället för 

att kommunicera eller nå slutsatser eller produkter. Denna ingång till forskning är också 

tvärvetenskaplig till sin karaktär.25 

 

Enligt Springgay och Truman är research-creation spekulerande och därmed också framåtblickande 

och nyskapande. Det är en forskningspraktik som genom olika forskningshändelser strävar till att 

skapa nya begrepp och insikter som både problematiserar och för forskningen framåt. Dessa 

begrepp och insikter är inte förutbestämda utan uppenbaras i forskningshändelserna. 

Forskningspraktiken vill ta avstånd från att beskriva, förklara eller lösa problem. Syftet med 

praktiken är att driva vidare tankar och skapa nytt; nya begrepp, forskningspraktiker och etiskt-

politiska frågeställningar.26 Springgay och Truman förespråkar forskningshändelser som provocerar 

fram en etik som tar ansvar över den materiella världen.27 

                                                 
23 Springgay, Stephanie, Truman, Sarah. E. (2018). Walking methodologies in a more-than-human world: WalkingLab. 

London: Routledge, s. 88-89. 
24 Frostling-Henningsson, Maria. (2017). Kvalitativa metoder - introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning. 

Lund: Studentlitteratur, s. 18. 
25 Springgay. S., Truman S. E. (2016). Research-creation. Hämtad 2019-04-15 från 

www.thepedagogicalimpulse.com/research-methodologies/, (www.thepedagogicalimpulse.com). 
26 Springgay. S., Truman S. E. (2016). Research-creation. Hämtad 2019-04-15 från 

www.thepedagogicalimpulse.com/research-methodologies/, (www.thepedagogicalimpulse.com). 
27 Springgay, S., Truman, S.E. 2018, s. 87. 



   

 

14 

 

 

I boken Walking methodologies in a more-than-human world: WalkingLab förklarar Springgay och 

Truman att research-creation skall “...agitate, problematize, and generate new modes of thinking-

making-doing”.28 Detta ”thinking-making-doing” begrepp har jag tolkat och översatt i detta arbete 

till tänka-tillverka-göra.  

 

I detta forskningsarbete har jag valt att använda och inspireras av research-creation som 

forskningsmetod. Jag upplever att metoden kan öppna upp för en utforskande forskningspraktik där 

nya insikter, begrepp och praktiker i relation till papper och till användningen av papper i 

bildundervisningen kan framträda. Metoden går med andra ord väl ihop med arbetets syfte att 

utforska användningen och förståelsen av papper i bildundervisningen. Utöver detta upplever jag att 

research-creation går väl tillsammans med forskningens intresse av att förena en konstnärlig praktik 

med en forskningspraktik.  

 

I nästa avsnitt berättar jag vidare hur jag valt att använda mig av forskningsmetoden.  

 

3.2 Hur research-creation används i detta arbete 

 

I detta research-creation projekt har jag valt att arbeta integrerat med en forskningspraktik och en 

konstnärlig praktik. I den konstnärliga praktiken har jag tillverkat papper och utforskat olika sätt att 

arbeta fram pappersmassa och papper av olika växter, material och med hjälp av olika metoder. 

Dessa papper har jag också valt att ställa ut på Konstfacks vårutställning. I anslutning till detta har 

jag utfört fem intervjuer med människor som på olika sätt arbetar pedagogiskt, praktiskt eller 

konstnärligt med papper. Dessa fem intervjuer har jag valt att anteckna på papper som kommit till 

under forskningen, vilket verkar för att förena forskningens olika delar med papper. 

 

I mina redogörelser av den konstnärliga praktiken och intervjuerna har jag valt att låta personliga 

iakttagelser av omgivningen, vädret samt mina känslor och kroppsliga förnimmelser ta plats i 

texten. Denna redogörelseform har uppkommit som ett resultat av den konstnärliga delen av 

forskningspraktiken som genomsyrat arbetet. 

 

                                                 
28 Ibid., s. 95-96., 
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Under forskningen har sammanlagt nio enskilda forskningshändelser ägt rum. Dessa kommer att 

presenteras närmare i kapitel 6. I nästa avsnitt beskriver jag mera ingående metoden 

forskningshändelser.  

 

3.3 Forskningshändelser 

 

Varje händelse som varit viktigt för forskningen har jag valt att kalla för en forskningshändelse. 

Inom research-creation är organiseringen av olika händelser (eng. events) en metod.29  

Syftet med händelserna är att generera insikter, praktiker och begrepp som för forskningen framåt.30 

Organiseringen av olika händelser resulterar i en metodologisk ingång där forskningen förstås som 

en pågående process, ett blivande (eng. becoming) där betoningen ligger på att utforska och göra.31 

 

Jag vill därmed poängtera att syftet med denna forskningsmetod inte är att skapa en linjär och 

eskalerande utveckling där de olika forskningshändelserna avlöser varandra. Istället vill denna 

forskning, likt ett fiberskikt på en viraduk, skapa ett nätverk där alla forskningshändelser, insikter, 

praktiker och begrepp samexisterar och binder ihop varandra. För att förtydliga detta har jag valt att 

använda mig av en figuration som förstärker forskningens processontologiska form och dess 

koppling till papper. I nästa avsnitt kommer jag att presentera denna figuration mer ingående. 

 

3.4 Sammansättning av insikterna i uppsatsen  

 

De insikter, praktiker och begrepp som forskningshändelserna genererar har jag valt att 

sammanställa i en figuration som hämtar inspiration från cellulosamolekylens bindningar och 

förmåga att binda ihop sig i långa kedjor och sammansättningar. Med användningen av figurationen 

vill jag knyta samman den skriftliga delen av forskningen med papprets materiella egenskaper. 

 

Som nämnt i uppsatsens bakgrund utgör cellulosa av långa kedjor. Detta lägger grunden för 

papprets materiella egenskaper och tillverkning. Med inspiration av en molekylär bild av cellulosa 

                                                 
29 Denna metod används av bland annat Stephanie Springgay och Sarah E. Truman i deras forskningarbete vid namn 

WalkingLab (https://walkinglab.org/). Erin Manning och Brian Massumi använder research-creation och metoden av att 

skapa händelser (eng. events) i deras internationella nätverk vid namn SenseLab (https://senselab.ca/wp2/). 
30 Springgay. S., Truman S. E. (2016). Research-creation. Hämtad 2019-04-15 från 

www.thepedagogicalimpulse.com/research-methodologies/, (www.thepedagogicalimpulse.com). 
31Springgay, S., & Truman, S. E. (2017a). On the need for methods beyond proceduralism: Speculative middles, 

(in)tensions, and response-ability in research. Qualitative Inquiry. 24(3), s. 4. 

https://walkinglab.org/
https://senselab.ca/wp2/
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(se bakgrund sid. 9) har jag gjort följande abstraktion och gestaltning som jag använder i denna 

uppsats (se bild 3): 

 

 

Bild 3: Abstraktion av cellulosamolekyl 

 

För varje forskningshändelse kommer jag att lägga in de insikter, begrepp och praktiker som 

genereras under händelsen i ovanstående figuration. Valet av att använda denna figuration hjälper 

mig att få en översikt över de insikter som framkommit under forskningshändelserna och hur dessa 

insikter är sammanlänkade med både varandra och med papper. Att sammansätta insikterna i denna 

figuration verkar också som en form av bearbetning av forskningshändelserna. I analysen av 

forskningshändelserna kommer jag att utgå ifrån figurationen och de sammansättningar som 

uppstått. 

 

I kapitel 7 kommer jag att binda ihop alla forskningshändelsernas figurationer till en lång kedja med 

alla insikter, begrepp och praktiker. Denna handling och kedja hjälper mig i att göra en 

sammanfattning av forskningen i sin helhet. 

 

3.5 Analys av forskningshändelserna  

 

I slutet av varje forskningshändelse kommer jag att göra en analys av figurationen och de insikter, 

begrepp och praktiker som framkommit i forskningshändelsen. Figurationen med 

forskningshändelsernas insikter, begrepp och praktiker har jag valt att analysera med hjälp av två 

begrepp. Dessa är response-ability och materiell litteracitet.32 Jag har valt att använda mig av dessa 

teoretiska begrepp eftersom de kopplar ihop forskningen med min valda tolkningsram. Utöver detta 

ser jag begreppen hjälpa mig i att besvara forskningens frågeställning och syfte. Båda begreppen 

introduceras närmare i kapitel 4. 

 

                                                 
32 På sidan 18 presenterar jag begreppet response-ability och på sidan 19 redogör jag för begreppet materiell litteracitet.  
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3.6 Rollen som forskare 

 

Min roll som forskare är integrerad i ett tänkande-tillverkande-görande i samspel med människor, 

papper och övriga processer och material som medverkar i undersökningen. Med denna ingång vill 

jag sträva efter att röra om i förståelsen för vem, eller vilka, som är forskningens subjekt och/eller 

objekt. Jag vill snarare förstå forskningen innefatta en blandning av olika liv och processer, 

människor och icke-mänskliga aktörer, material och papper, som deltar och påverkar varandra. 

Denna ingång kan ses gå hand i hand med den tolkningsram jag valt att använda som går under 

namnet nymaterialism. I följande avsnitt kommer jag att berätta mera om min valda tolkningsram.  

 

4. Teori och tolkningsram  
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för min valda tolkningsram vid namn nymaterialism. 

Utöver detta kommer jag att berätta om de två begrepp som jag valt att använda i analysen av 

forskningshändelserna. Dessa två begrepp är response-ability och materiell litteracitet. 

 

4.1 Nymaterialism 

 

Nymaterialism är en samtida strömning inom forskning. Trots prefixet ”ny” är nymaterialism 

ingenting nytt utan snarare en omläsning och en omskrivning av världen och människans relation 

till världen.33 Nymaterialism är en inriktning inom posthumanism och posthumanistisk 

teoribildning 34 Nymaterialism har under de senaste åren nått forskning inom pedagogik både 

internationellt och i Sverige. Forskare som arbetat med en nymaterialistisk ingång i relation till 

pedagogik är bland annat Hillevi Lenz Taguchi (2012), Debbie Sonu & Nathan Snaza (2015) och 

Stephanie Springgay (2011).35 

 

                                                 
33 Dolphinj. R. & van der Tuin, I. (2012). New materialism: Interviews & cartographies. Ann Arbor: Open Humanities 

Press, s. 13. 
34 Bergstedt, Bosse. (2017). Posthumanistisk pedagogik. Teori, undervisning och forskningspraktik. Malmö: Gleerups, 

s. 11. 

35 I boken Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: Introduktion till intra-aktiv pedagogik (2012) redogör Hillevi 

Lenz Taguchi om ett förhållningssätt till pedagogisk dokumentation som tar inspiration av Karen Barad, en 

framträdande tänkare inom nymaterialism. Nathan Snaza och Debbie Sonu deltar i boken Pedagogical matters new 

materialisms and curriculum studies som diskuterat nymaterialism i relation till pedagogik och pedagogisk forskning. 

Stephanie Springgay har arbetat med nymaterialism ibland annat forskningsprojekten WalkingLab 

(www.walkinglab.org) och The pedagogical impulse (www.thepedagogicalimpulse.com). 

http://www.walkinglab.org/
http://www.thepedagogicalimpulse.com/
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En nymaterialistisk ingång ifrågasätter långlivade västerländska och humanistiska idéer om vad en 

människa är och hur hen står i relation till världen. Ingången ifrågasätter binära oppositioner såsom 

natur/kultur, subjekt/objekt, människa/maskin och människa/djur.36 Nymaterialism vill frångå 

förståelsen av material och den materiella världen som passiv. Istället vill strömningen förstå den 

materiella världen befinna sig i ständig rörelse och omvandling, en rörelse och omvandling som är 

både obestämd och oväntad.37 

 

En viktig aspekt av nymaterialism är intresset och förståelsen för hur mänskliga och de så kallade 

icke-mänskligas agens är sammanvävda. Enligt vetenskapsteoretikern Donna J. Haraway betecknar 

de icke-mänskliga agens en fysisk kraft och förmåga som sträcker sig utöver mänsklig vilja eller 

intentionalitet.38 Intresset för samspelet mellan de icke-mänskligas agens och en mänsklig agens 

medför att vi blir tvungna att fundera på vad kvantfysikern Karen Barad beskriver som ”… the 

inescapable entanglement of matter of being, knowing, and doing, of ontology, epistemology, and 

ethics”.39  

 

I ett nymaterialistiskt perspektiv ses etik, ontologi och epistemologi som oskiljaktiga. Detta uttrycks 

bland annat i Barads ovanstående citat och i hennes term ethico-onto-epistemology.40 I denna 

forskning har jag valt att använda mig av ett snarlikt begrepp som aktualiserar etiska, ontologiska 

och epistemologiska kopplingar och frågor i relation till den mänskliga, icke-mänskliga och 

materiella världen. Detta begrepp är response-ability och introduceras mer ingående i nästa avsnitt.  

 

4.2 Response-ability 

 

I inledningen till boken Staying with the trouble: Making kin in the chthulucene öppnar 

vetenskapsteoretikern och författaren Donna J. Haraway med att berätta om begreppet ”trouble” 

(sv. oro). Enligt Haraway lever vi alla på jorden i röriga och oroliga tider. Med detta hänvisar 

                                                 
36 Snaza, N., Sonu, D., Truman, S.E., Zaliwska, Z. (2016). Pedagogical matters: new materialisms and curriculum 

studies. New York: Peter Lang Publishing, s. xvi. 
37 Rotas, N. & Springgay, S. (2014). How do you make a classroom operate like a work of art? Deleuzeguattarian 

methodologies of research-creation. International Journal of Qualitative Studies in Education. 28(5), s. 552. 
38 Åsberg, Cecilia, Hultman, Martin. & Lee, Francis (red). (2012). Posthumanistiska nyckeltexter. Lund: 

Studentlitteratur, s. 207. 
39 Barad, Karen. (2007). Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. 

Durham: Duke University Press, s. 3. 
40 Dolphinj. R. & van der Tuin, I. (2012), s. 68-69. 
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Haraway till den destruktion av planeten som pågått och pågår och som resulterat i den pågående 

sjätte massutrotningen och i den eskalerande klimatförändringen.41 

 

I boken föreslår Haraway att vi skall stanna med oron som omger oss, att vi skall ”… make kin in 

lines of inventive connection as a practice of learning to live and die well with each other in a thick 

present”.41 I min översättning och tolkning av meningen: att vi skall skapa band och oväntade 

kontakter med jordens alla levande och icke-levande som ett sätt att lära oss att leva och dö väl med 

varandra i en tät närvaro. För detta uppdrag behöver vi kultivera något som Haraway kallar för 

response-ability. 

 

Enligt Haraway betecknar begreppet response-ability följande; ”Response-ability is about absence 

and presence, killing and nurturing, living and dying- and remembering who lives and who dies and 

how in the string figures of naturecultural history”.42 Begreppet naturecultural är ett begrepp som 

Haraway använder för att sammanföra begreppet natur med kultur. Enligt henne är natur och 

mänsklig kultur sammanvävda och oskiljaktiga från varandra.43 Denna tanke är också genomgående 

i ett nymaterialistiskt förhållningssätt.  

 

I analysen av forskningshändelserna kommer jag att reflektera över hur response-ability möjliggörs 

eller försvåras genom olika praktiker med papper. Utöver detta används begreppet för att öppna upp 

för frågor som berör etik och ekologisk hållbarhet i relation till tillverkningen, användningen och 

återvinningen av papper.  

 

I nästa avsnitt kommer jag att introducera ett begrepp som kan kopplas till förståelsen av papprets 

materiella egenskaper, tillverkning och återvinning i relation till pedagogik och lärande. Detta 

begrepp är materiell litteracitet. 

 

4.3 Materiell litteracitet  

 

I detta arbete har jag utgått ifrån den holländska professorn Ann-Sophie Lehmanns beskrivning av 

ett begrepp hon på engelska kallar för material literacy. I denna uppsats har jag valt att översätta 

detta engelska begrepp till materiell litteracitet. Lehmanns beskrivning av materiell litteracitet har 

                                                 
41 Haraway, Donna J. (2016). Staying with the trouble: Making kin in the chthulucene. Durham: Duke University Press, 

s. 1. 
42 Ibid., s. 28., 
43 Åsberg C., Hultman, M., Lee, F. (2012), s. 39.    
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jag valt att sammanföra med en nymaterialistisk ingång med hjälp av antropologen Tim Ingold och 

hans beskrivning av material. Materiell litteracitet hjälper mig att se och tolka hur olika praktiker 

med papper kan påverka förståelsen för papprets materiella egenskaper, tillverkning, återvinning 

och hållbarhet. 

 

Enligt Ann-Sophie Lehnmann handlar materiell litteracitet om en känslighet för material och för 

materialens mångbottnade betydelser.44 Begreppet öppnar upp för ett intresse för interaktionen 

mellan människor och material och hur denna interaktion relaterar till den materiella världen i stort. 

Detta medför ett utrymme där en kan, med hjälp av begreppet, utforska frågor som berör sociala 

och etiska dimensioner av materialanvändning.44 

 

En annan viktig aspekt av materiell litteracitet är att det inte enbart är förbehållet ett sinne. Vi 

behöver aktivera och spetsa både hörsel, känsel, lukt, smak och synsinnet för att förstå vad material 

är och vad de gör.45 

 

För att knyta begreppet materiell litteracitet närmare min valda tolkningsram har jag valt att 

inspireras av antropologen Tim Ingold och hans förståelse för material. I texten Materials against 

materiality beskriver Ingold hur materialens egenskaper inte är fixerade eller fasta utan process-

baserade och relationella.46 Dessa egenskaper är varken objektivt bestämda eller subjektivt 

föreställda utan praktiskt erfarna. För att kunna förklara materialens egenskaper måste en, enligt 

Ingold, följa vad som sker åt material när de flödar, blandas och förvandlas.47 

 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning som berör forskningens tematiska 

ingångar. Dessa är papper, bildpedagogik och ekologisk hållbarhet.  

 

  

                                                 
44 Lehmann, Ann-Sophie. (2017). Material literacy. Bauhaus Zeitschrift, 9, s. 20-21. 
45 Lehmann, A. (2016). Cube of Wood. Material Literacy for Art History. Föreläsning på Rijksuniversiteit i Groninger, 

12 april 2016. Hämtad 2019-05-31 från 

www.museumderdinge.org/sites/default/files/atoms/files/cube_of_wood._material_literacy_for_art.pdf, 

(www.museumderdinge.org), s. 14. 
46 Ingold, T. (2007). Materials against materiality. Archaeological Dialogues, 14(1). Durham: Duke University Press, s. 

1. 
47 Ibid., s. 14., 
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5. Tidigare forskning  
 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning som berör förståelsen och användningen av papper i 

bildämnet.48 Jag har däremot hittat en studie som berör bildpedagogik i relation till miljö och 

ekologisk hållbarhet. 

 

I detta avsnitt presenteras Jan von Boeckels doktorsavhandling vid namn At the heart of art and 

earth - An exploration of practices in arts-based environmental education. Jan van Boeckels 

avhandling tangerar ett snarlikt intresse av att finna kopplingar där bildpedagogik kan sammanföras 

med ett intresse för ekologisk hållbarhet och miljöuppfostran. 

 

5.1 At the heart of art and earth - An exploration of practices in arts-

based environmental education 

 

I avhandlingen At the heart of art and earth - An exploration of practices in arts-based 

environmental education utforskar Jan van Boeckel en ny ingång till miljöuppfostran. I inledningen 

frågar sig Boeckel, vad händer om en istället för att närma sig naturen och miljön ur ett 

vetenskapligt perspektiv skulle närma sig miljöuppfostran ur ett mer öppet håll, genom en 

konstnärlig praktik?49 Vidare funderare Boeckel hur en konstnärlig praktik kunde användas, inte 

bara som hjälpmedel, utan som en form i sig själv för att förstå miljön och världen omkring.49 

 

 I avhandlingen diskuteras AEE (Arts-based environmental education) och dess möjligheter till att 

sammanföra ett konstnärligt skapande med miljöuppfostran. Genom observationer, anteckningar, 

audiovisuellt material och intervjuer med deltagare, lärare och övriga som deltar i undersökningen 

tolkar Boeckel tre AEE aktiviteter genom en fenomenologisk analys och med hjälp av 

autoetnografi.50 Forskningens resultat indikerar att AEE aktiviteter kan hjälpa med att förstärka 

deltagarnas nyfikenhet och fascination gentemot den egna kroppen och dess interaktion med den 

omgivande naturen och miljön.50 

 

                                                 
48 Min sökning efter tidigare forskning som relaterar till bildpedagogik och papper har utförts på bland annat dessa 

hemsidor: https://aaltodoc.aalto.fi/, www.diva-portal.org, www.academia.edu och www.researchgate.net. Hemsidorna 

har besökts i april och maj månad 2019. 
49 van Boeckel, Jan. (2016). At the heart of art and earth - An exploration of practices in arts-based environmental 

education. Doktorsavhandling. Helsinki: Aalto University publication series, s. 21 f. 
50 Ibid., s. 15-16., 

https://aaltodoc.aalto.fi/
http://www.diva-portal.org/
http://www.academia.edu/
http://www.researchgate.net/
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6. Forskningshändelserna  

 

Nedan följer en översikt över forskningshändelserna:  

 

1. Papperstillverkning för hand 

2. Träff med bildlärare 

3. Läsning av bildämnets kursplan 

4. Besök på bruksmuseum 

5. Papperstillverkning av vass 

6. Träff med bildlärare 

7. Träff med gymnasieelev 

8. Träff med papperskonservator 

9. Gestaltning på Konstfacks vårutställning 

 

Den första forskningshändelsen tog form i mitt första försök i att tillverka och återvinna papper för 

hand. Denna forskningshändelse har löpt igenom alla de andra forskningshändelser då jag fortsatt 

pröva mig fram olika metoder och material för papperstillverkning och återvinning. Denna praktik 

synliggörs också på Konstfacks vårutställning.  

 

Utöver den konstnärliga praktiken har jag träffat och intervjuat fem människor som alla arbetar i 

närkontakt och skapande med papper i en ateljé eller i en pedagogisk miljö. I anslutning till detta 

har också en analys av bildämnets genomgripande kursplan utförts. Forskningshändelse nummer 

två och fem har varit intervjuer med två verksamma bildlärare på två olika gymnasieskolor. Den 

tredje forskningshändelsen har varit med en verksam museipedagog på ett bruksmuseum med 

papperstillverkning. Utöver detta har jag intervjuat och träffat en papperskonservator och en 

gymnasieelev som utfört ett gymnasiearbete om papperstillverkning. 
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6.1 Första forskningshändelse - Papperstillverkning för hand 

 

 

bild 4: Lånad utrustning för papperstillverkning 

 

Den första forskningshändelsen har jag lokaliserat till mitt första försök av att tillverka papper för 

hand. Jag ville lära mig grunderna i papperstillverkning för att förstå hur denna praktik kunde 

omsättas inom ramarna för bildundervisningen. Utrustningen fick jag låna av en lärare på 

Institutionen för Bild- och slöjdpedagogik på Konstfack. I denna utrustning ingick en däckel, en 

ram, en förvaringslåda och ett underlag där en kunde lägga papper och torka (se bild nr. 4). Utöver 

detta gav läraren mig två påsar med pappersmassa. Denna pappersmassa var gjord av gamla 

tidningar och kopieringspapper.  

 

Jag gjorde mitt första pappersark en kall och mulen lördag i min ateljé på Konstfack. Jag mätte upp 

vatten i plastbaljan och tog en näve pappersmassa och blandade om. När jag blandat klart lade jag 

däckeln och ramen ner i vattnet och lyfte upp. En grå hinna av fiber i olika gråa nyanser och former 

samlades på nätet. Jag lät däckeln och ramen rinna av ett tag innan jag lyfte upp och tryckte ramen 

mot bomullstyget som jag lagt på ett bord. När ramen låg upp och ner torkade jag av det resterande 

vattnet med en duk före jag avlägsnade ramen från tyget. 

 

Jag tittade skeptiskt på det våta, gråa och tunna fibersammansättningen som låg framför mig på 

tyget. Jag tänkte att jag högst antagligen gjort något fel och att detta inte skulle bli användbart 

papper (se bild nr. 5). Trots mina skeptiska tankar lät jag pappret torka till nästa dag. 



   

 

24 

 

 

 

 

       bild 5: Våta fibersammansättningar på tyg                 bild 6: “Vått på vått” tekniken underlättades av en pensel 

 

 

Nästa dag såg den våta fibersammansättningen mera ut som papper. Färgen hade bleknat då 

materialet hade torkat över natten. Det var också förvånansvärt lätt att avlägsna det torkade pappret 

från duken utan att pappret gick sönder. Efter ett antal tillverkningsförsök insåg jag att nytillverkat 

papper behöver ungefär tre till fyra timmar (till och från) förrän pappret går att avlägsna från 

torkytan utan att det går sönder. Vått papper går lätt sönder medan torrt papper håller ihop. 

 

Under veckorna började jag experimentera fram olika metoder och arbetssätt för 

papperstillverkning och återvinning. Jag insåg bland annat att papperstillverkning för hand kunde 

organiserats om en återvann och gjorde pappersmassa av redan befintligt papper som inte längre 

behövdes. En metod som jag började göra var att tillverka papper på ett sätt där jag sammansatte 

många papper med varandra medan de var våta (se bild nr. 6) Jag insåg att jag kunde göra detta 

eftersom våt pappersmassa klibbar ihop sig med annan våt pappersmassa. Jag valde att kalla denna 

teknik för ”vått på vått” då det handlade om att sammanföra vått papper på vått papper.  
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Forskningshändelsens insikter, begrepp och praktiker sammansattes på följande sätt: 

 

6.2 Analys av första forskningshändelse 

 

Materiell litteracitet: Om vi tänker på tekniken jag kallade för ”vått på vått” kan vi se hur olika 

material, kroppar och omständigheter i papprets tillverkningsprocess påverkar varandra. Våta fibrer 

reagerar med andra våta fibrer på ett sätt som får dem att fysiskt binda ihop sig med varandra. När 

dessa våta fibrer torkar förs de samman till en enhet. I anslutning till detta kan vi också ta i 

beaktande hur jag i papperstillverkningen påverkar vatten, pappersmassan och pappret med hjälp av 

min kropp och mina känslor, med min hud, nervceller och nervsystem, och med hjälp av verktyg 

och material såsom ramar, baljor och bomullstyg. Alla dessa kontakter och beröringar mellan olika 

material, substanser, kroppar och kemiska processer deltar och påverkar i papprets 

tillverkningsprocess och i papprets materiella egenskaper. Denna iakttagelse kan ses knytas an till 

min valda tolkningsram (nymaterialism) som intresserar sig för hur mänskliga och de så kallade 

icke-mänskligas agens är sammanvävda.  

 

En praktik med papperstillverkning kan generera förståelse för papprets materiella egenskaper och 

processer, hur fibrer reagerar med vatten och med andra material då de torkar och blötläggs. Utöver 

detta aktiveras en förståelse för hur jag med min kropp påverkar och arbetar i papprets 

tillverkningsprocess. I en dylik praktik kan former för materiell litteracitet i materialet papper 

utvecklas.  
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Response-ability: I min tillverkning av papper använde och gjorde jag pappersmassa av bland annat 

gamla tidningspapper, teckningspapper och hushållspapper. Utöver detta använde jag också en 

däckel och ram gjorda av trä, en balja av plast och lite bomullstyg. I dessa olika material och 

verktyg kunde olika processer av växt, liv och död urskiljas. I bomullstyget uppfattades en process 

där flera bomullsväxter levt och dött för att bomullstyget kunde tillverkas. Tidningspappret, 

teckningspappret och hushållspappret innehåller träfiber av träd som också levt, växt och dött. 

Spekulationer över de olika materiella processer av liv och förfall som pågår omkring papper och i 

papperstillverkningen kan öppna upp för frågor som berör papprets ekologiska hållbarhet och hur 

de handlingar en som människa initierar i papprets tillverkningsprocess påverkar olika former av 

liv, material och processer. Dessa spekulationer kan ses som värdefulla att arbeta med inom 

bildundervisningen för att bredda förståelsen av papper i relation till ekologisk hållbarhet.  

 

I nästa forskningshändelse kommer vi att träffa en bildlärare för att utforska vilka papper som 

används inom bildundervisningen och vilka förutsättningar som finns i bildsalen för att förstå mera 

om papprets materiella egenskaper, hållbarhet, återvinning och tillverkning.   

 

6.3 Andra forskningshändelse - Träff med bildlärare   

 

 
bild 7: Materialhylla med papper  

 

Den andra forskningshändelsen tog plats en kylig och frisk fredag morgon. Vi hade stämt träff på 

bildlärarens gymnasieskola. Vi började intervjun med en kopp kaffe i hens bildklassrum. Jag valde 



   

 

27 

 

att skriva ner intervjun på två pappersark jag gjort. Utöver detta tog jag bilder med min mobil av 

olika papper, elevarbeten och material som fanns i bildsalen.  

 

För intervjun hade jag förberett några frågor som jag ville ställa läraren. Dessa frågor berörde vilka 

papper hen använder i bildundervisningen och hur hen använder dessa. Utöver detta diskuterade vi 

också hur en kan använda papper i bildundervisningen på ett sätt som tar i beaktande papprets 

materiella egenskaper, tillverkning och återvinning.   

 

Bildläraren visade mig runt i klassrummet och gav exempel på papper som de använde i 

undervisningen. De olika sorternas papper var tydligt organiserade i en hylla utgående från deras 

materiella egenskaper och användning (se bild nr: 7). De flesta papper, berättade bildläraren, köptes 

in till skolan som färdiga papper. I materialhyllan fanns bland annat akvarellpapper, silkespapper, 

färgat papper, kartong, rutat papper, skisspapper, svartpapper, ritpapper och pappersstrimlor. Utöver 

detta fanns det också fotopapper, böcker, laminerat papper och hushållspapper i klassrummet. I ett 

hörn fanns också en behållare för pappersåtervinning. Bildläraren visade elevarbeten från en uppgift 

där hen och eleverna arbetat med pappret skulpturalt. Utöver detta visade bildläraren några till 

exempel på hur de använde papper i bildundervisningen. I dessa exempel framgick olika sätt att 

skapa bilder på papprets yta med hjälp av olika tekniker och verktyg.   

 

Ett problem vi kom fram till var att papper och dess materiella egenskaper nästan uteslutande 

hanteras och förstås inom bildsalens fysiska rum. Förståelse för hur papper tillverkas, samt vad som 

händer med papper efter att det slängs eller återvinns, synliggörs inte i bildsalens utformning och 

tas inte upp i undervisningen. Bildläraren nämnde om de utmaningar som fanns för att införa dessa 

moment och teman i undervisningen då de inte framgick i bildämnets styrdokument.   
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De insikter, begrepp och praktiker som uppkom under forskningshändelsen sammansattes på 

följande sätt:  

 

6.4 Analys av andra forskningshändelse  

 

Materiell litteracitet: Utifrån bildlärarens utsagor om användningen av papper i hens 

bildundervisning framkom att papperstillverkning och återvinning ej tydligt närvarar som moment i 

undervisningen. Användningen av köpta och färdigt tillverkade papper i bildsalen, som inte 

återvinns inom ramen för undervisningen, kan ses försvåra möjligheterna att förstå och se hur 

papper i dess tillverkningsprocess och återvinning, med Ingolds ord, flödar, blandas och förvandlas. 

Avsaknaden av dessa materiella processer i bildundervisningen kan begränsa förmågan till materiell 

litteracitet i materialet papper.  

 

Det var intressant att lägga märke till det sätt varpå de olika pappren organiserats i bildsalens 

materialhylla. De olika pappersmaterialen hade namn som indikerade på olika materiella 

egenskaper och användningsområden, exempelvis, silkespapper, svartpapper och ritpapper. En 

dylik organisering kan ses öppna upp för möjligheterna att använda papper på olika sätt och för 

olika ändamål, något som också framkom från de elevarbeten och uppgifter som bildläraren visade. 

En dylik strukturering av olika sorters papper kan ses bidra positivt till synliggörandet av papprets 

olika materiella egenskaper.   
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Response-ability: I bildsalen användes en behållare för pappersåtervinning. En dylik behållare kan 

tolkas synliggöra de möjligheter som finns för papper att återvinnas. Trots behållaren verkade inte 

pappersåtervinning som innehåll, moment eller praktik ingå i bildundervisningen. 

 

De flesta papper som fanns och användes i undervisningen beställdes och köptes färdiga till 

undervisningen. Användningen av färdigt producerade papper kan tolkas begränsa möjligheterna 

för att förstå hur de papper som används i undervisningen tillverkas och vilka växt- och råmaterial 

som ingår i papprets tillverkning. Med detta kan också förståelsen för papper i relation till miljön 

och till ekologiska hållbarhet försvåras.  

 

En insikt som diskuterades under intervjun var att bildämnets styrdokument inte tydligt tar fasta på 

aspekter som kan kopplas till hur de papper som används inom undervisningen tillverkas och hur de 

kan eller kommer att återvinnas. Denna insikt fick mig intresserad av att läsa bildämnets kursplan.  

 

6.5 Tredje forskningshändelse - Läsning av bildämnets genomgripande 

kursplan 

 

Min diskussion med bildläraren fick mig intresserad av att läsa bildämnets styrdokument för att se 

hur kursplanen tar fasta på frågor och förmågor som berör papprets materiella egenskaper, 

hållbarhet, tillverkning och återvinning. Denna läsning valde jag att göra till en forskningshändelse. 

Jag valde att begränsa mig till att läsa bildämnets genomgripande kursplan för gymnasieskolan på 

skolverkets webbplats.51  

 

Det första jag lade märkte till var att kursplanen i bild inte nämnde ordet papper. Jag hittade inte 

heller något ord eller uttryck som beskrev eller nämnde ett specifikt material. De stycken där ordet 

“material” nämndes vara bland annat följande “Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika 

material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl som med traditionella material som i nya 

konstformer och medier...”. I kursplanen framgick inte förmågor som var kopplade till 

tillverkningen av de material som används i undervisningen och för att skapa bilder. 

 

                                                 
51 Skolverket. Ämne-bild. Hämtad 2019-04-15 från www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-

program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne, (www.skolverket.se). 
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Utöver detta kunde jag inte heller finna begrepp såsom återvinning eller hållbarhet. Det som låg 

närmast dessa begrepp var en mening under “Ämnets syfte” i slutet som löd enligt följande 

“Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och 

arbetsmiljö som gäller för området.”.52 I ett begrepp såsom arbetsmiljö kan frågor som berör 

återvinning och hållbarhet möjligtvis ingå. Det är dock oklart vad som innefattas av detta begrepp i 

denna kontext.  

 

Forskningshändelsens insikter, begrepp och praktiker sammansattes på följande sätt: 

6.6 Analys av tredje forskningshändelse 

 

Materiell litteracitet: I bildämnets genomgripande kursplan nämns att eleverna skall utveckla 

färdigheter i att ”framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga 

uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier...”.52 Denna mening 

kan tolkas öppna upp för en bildundervisning där materialet papper utforskas med hjälp av olika 

tekniker och konstnärliga uttryckssätt. Detta kan ses som en fruktsam ingång till att praktiskt och 

utforskande arbeta med papper och dess materiella egenskaper.  

 

Begrepp såsom återvinning och tillverkning i relation till papper och material nämns inte i 

kursplanen. Detta kan ses försvåra möjligheterna till att implementera moment och uppgifter där 

                                                 
52 Skolverket. Ämne-bild. Hämtad 2019-04-15 från www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-

program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne, (www.skolverket.se). 
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eleverna kan arbeta med att följa de förvandlingar och materiella processer som sker i materialens 

tillverkning- och återvinningsprocess.  

 

Response-ability: I bildämnets genomgripande kursplan nämns inte begrepp såsom papper eller 

hållbarhet. Förmågor som är kopplade till förståelsen för papprets koppling till natur, växt- och 

råmaterial framgår inte heller. Avsaknaden av dessa element kan försvåra möjligheterna till att 

utforska papper i relation till ekologisk hållbarhet. Utöver detta kan avsaknaden av dessa försvåra 

möjligheterna till att kultivera response-ability. I bildämnets kursplan nämns etiska förhållningssätt 

i relation till arbetsmiljö men det förblir oklart vad som omfattas av denna arbetsmiljö, om 

arbetsmiljön också omfattas av miljön utanför bildsalen.  

 

I nästa forskningshändelse kommer vi att fortsätta utforska hur papper tillverkas och vad papper 

materiellt kan bestå av. Utforskandet av detta kommer att ta oss till ett bruksmuseum. 

 

6.7 Fjärde forskningshändelse - Papperstillverkning på bruksmuseum 

 

 

bild 8. En holländare 

 

Den fjärde forskningshändelsen skedde på ett bruksmuseum en regnig söndag eftermiddag. Jag 

hade kommit i kontakt med bruksmuseet per e-mail samma vecka och stämt tidpunkten för denna 

träff. Väl framme på bruket möttes jag av en museipedagog som erbjöd sig att visa mig steg för steg 

hur de tillverkar papper. För denna forskningshändelse kom vi att utföra intervjun samtidigt som vi 

tillverkade papper för hand. Utöver detta dokumenterade jag besöket och 

papperstillverkningsprocessen med hjälp av min mobilkamera. Papperstillverkningen resulterade i 

en handfull papper som jag sedan använde i kommande forskningshändelser.  
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Under min vistelse på bruksmuseet ville jag utforska och lära mig hur papper traditionellt tillverkats 

för att få en praktisk förståelse för möjligheterna att integrera denna tillverkningsprocess i 

bildundervisningen. Utöver detta ville jag också få insikt i de material, tekniker och verktyg som 

ingår i den traditionella papperstillverkningen.  

 

Pappersmassan som användes för papperstillverkningen var gjord av ren bomull med tillsatt lim. I 

bruksmuseet användes en holländare för att mala pappersmassan (se bild 8). En holländare är en 

maskin som används inom traditionell papperstillverkning. Denna maskin togs i användning i 

Holland på 1600-talet varefter namnet. Museipedagogen berättade om olika begrepp som används 

inom papperstillverkning. Begrepp som ofta förekommer är bland annat viraduk, däckel och 

guskning. Nätet som samlar pappersmassan kallas för viraduk. En däckel syftar till den ram som 

håller inne den pappersmassa som samlas på viraduken. Guskning, att guska, är handlingen en gör 

när en trycker det våta pappret mot en fuktig filt.  

 

Vi satte igång med att tillverka det första pappret. Jag doppade ner formen med tillhörande däckel i 

pappersmassan. Pedagogen berättade att det var bra att få med sig så mycket vatten som möjligt då 

en drog upp däckeln och ramen. Med hjälp av vattnet kunde en arbeta och filta ihop fibrerna som 

fastnat på duken. Pedagogen demonstrerade att en skulle föra däckeln och ramen fram och tillbaka 

och åt sidorna under tiden vattnet rann av. Denna rörelse resulterade i att fibrerna fördes samman 

bättre. Ju mera vatten en fick med i denna process desto mera kunde en arbeta med fibrerna. 

Pedagogen berättade att rörelsen fram och tillbaka tillförde hållbarhet åt pappret och att tekniken 

också var något som karaktäriserade handgjort papper.  

 

Museiguiden berättade att papper kan tillverkas av olika växter såsom exempelvis vass. Guiden 

visade mig lump som hen kokat av palmblad och aska. Vi prövade göra papper av en blandning 

med både bomull och palmblad. Utöver detta prövade vi trycka ett handavtryck och blad på några 

av de papper vi gjorde. Dessa papper fick intressanta texturer då deras yta blev påverkad av både 

blad och handavtryck (se bild nr. 9 och nr. 10).  
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Bild 9 och 10: Bomullspapper med handavtryck, blad och palmblad  

 

De insikter, begrepp och praktiker som framkom under denna forskningshändelse sammansattes på 

följande sätt: 

 

6.8 Analys av fjärde forskningshändelse 

 

Materiell litteracitet: Besöket på bruksmuseet gav mig en praktiskt och historiskt förankrad 

förståelse för papper och för papperstillverkning. Miljön där vi tillverkade papper verkade ha 

anpassats efter papprets materiella egenskaper och tillverkningsprocess. De olika verktygen och 
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maskinerna såsom viraduken och holländaren kan tolkas ha utvecklats för att bättre arbeta med 

papprets råmaterial och fibrernas materiella processer. Bruksmiljön kan ses ge rum för att på nära 

håll följa materiella processer och förvandlingar som sker i papprets tillverkningsprocess, vilket å 

sin sida kan ge goda förutsättningar för att utveckla materiell litteracitet. För att utveckla förståelse 

för papper och dess materiella egenskaper och tillverkning kan det därmed finnas ett värde i att 

expandera bildundervisningen till en dylik miljö. 

 

Museipedagogen verkade ha utvecklat en känslighet för hanteringen och förståelsen av papprets 

växt- och råmaterial. Detta blev synligt då pedagogen visade mig pappersmassan hen själv gjort av 

palmblad. Att förstå växternas fibrer, uppbyggnad och att följa processen där en växt blir till 

pappersmassa och papper kan ses kultivera möjligheterna för att utveckla en fördjupad förståelse för 

papprets materiella egenskaper och relation till naturen.  

 

Response-ability: Under vistelsen framkom hur papprets växt- och råmaterial kan påverka papprets 

fysiska hållbarhet. Utöver detta framkom också hur papperstillverkningen kan anpassas så att 

fibrerna förs samman på ett sätt som kan resultera i ett mer fysiskt hållbart papper. I detta uppstår en 

intressant nyans av begreppet hållbarhet kopplat till papper. Papper kan diskuteras utgående från 

dess fysiska hållbarhet såväl som från dess koppling till ekologisk hållbarhet. En dylik nyans kunde 

vara intressant att implementera i bildundervisningen för att utveckla förståelsen för papprets olika 

kopplingar till begreppet hållbarhet.  

 

Pedagogen hade utvecklat en förståelse för de växter som kunde användas för tillverkningen av 

pappersmassa och papper. I denna förståelse kan en värdefull aspekt av response-ability och 

ekologisk hållbarhet aktualiseras. Förståelsen för vilka växter det är som lever, dör och används för 

att ett papper kan bli till kan aktivera en förmåga att leva och dö i response-ability med både 

växterna och de papper som växterna omformas till.  

 

I nästa forskningshändelse valde jag att vidare utforska papprets materiella ursprung genom att följa 

processen där en levande växt blir till papper.  
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6.9 Femte forskningshändelse - Det susar i säven  

 

 

Bild 11: Det susar i säven i Borgå 

 

Femte forskningshändelsen började på en havsstrand vid en plats vid namn Svinö i Borgå i söndra 

Finland (se bild nr.11). Sedan träffen med museipedagogen på bruksmuseet hade jag varit 

intresserad av att tillverka pappersmassa av växtfibrer. Museipedagogen tipsade mig om att leta 

efter växter som hade grova stjälkar eftersom detta indikerade starka fibrer som kunde resultera i 

hållbart papper.  

 

Jag var på besök i min hemstad Borgå. Under min vistelse frågade jag min mamma om var en 

kunde hitta vass och hon tipsade om Svinö. Vi åkte till denna plats en lördag eftermiddag. Solen 

kikade fram då och då ur en molntäckt himmel. Det fanns vass så in i norden. Vassen var så lång att 

den skymde landskapet och omgivningen omkring. Jag plockade åt mig en handfull vasstrån. Vid 

ett ryck skar jag mig i mitt finger och det började blöda. Min mamma kommenterade att det fanns 

en orsak varför vass heter som det gör. 

 

Väl tillbaka i Stockholm lade jag vassen i ett bad för att blötläggas i en vecka. Efter en dryg vecka 

hade vassbadet börjat lukta infernaliskt illa. Oavsett lukten bestämde jag mig för att fortsätta 

processen och koka vassen med lite bikarbonat. Jag hade läst på nätet att bikarbonat kunde 

användas för att rena växten. Bikarbonat var lättare för mig att få tag på än askan pedagogen på 

bruksmuseet hade tipsat om.  
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Efter att vassen kokat och sedan torkat ett par dagar tog jag några strån för att känna på dem. Jag 

hade läst på nätet att stråna helst skulle vara lätta att sönderdela med fingrarna. Då var stråna redo 

att bultas och finfördelas till pappersmassa. En del av vassen var ännu hård och en annan del av 

vassen, som hade legat lite längre i blöt, var lätt att finfördela i handen (se bild nr.12). Jag bestämde 

mig för att mixa en del av vassen med en mixer och den resterande delen genom att bulta för hand. 

Jag ville se om det resulterade i någon skillnad som en kunde se och känna. Jag hade läst på internet 

att en mixer inte är det bästa för att mixa och finfördela växter till pappersmassa. En mixer kan 

söndra fibrerna på ett sätt som gör dem kortare och därmed mindre hållbara som papper. Istället för 

en mixer rekommenderas att en bultar pappersmassan för hand. 

 

 

Bild 12: Vass och fingrar 
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Forskningshändelsens insikter, begrepp och praktiker sammansattes enligt följande: 

 

 

6.10 Analys av femte forskningshändelse 

 

Materiell litteracitet: För att förstå papprets materiella egenskaper kan det vara värdefullt att känna 

till vilka växter som används för att tillverka papper. Egenskaper i växterna påverkar de egenskaper 

som uppkommer i pappret. Om en växt har långa fibrer såsom vassen, eller bomullsväxten som 

nämndes tidigare, kan växten utgöra ett mer hållbart papper. Förståelsen för papprets växt- och 

råmaterial är därmed sammanvävd med förståelsen av dess fysiska hållbarhet. Arbete med vass eller 

med papprets växt- och råmaterial kan ingå i bildundervisningen för att fördjupa förståelsen för 

papprets materiella egenskaper, hållbarhet och tillverkningsprocess.  

 

En praktik med vass och papperstillverkning förde mig ut i en miljö där vass växte. I denna praktik 

uppstod också olika kroppsliga erfarenheter. Att skära sig på vass och att senare känna hur rutten 

vass luktar. Dessa kroppsliga förnimmelser och sinnesintryck kan ses bidra positivt till utvecklandet 

av en känslighet för materialet papper, till dess mångbottnade betydelser och materiella egenskaper. 

En praktik ute i en miljö där växter växer kan dock bli svår att organisera inom ramarna för 

bildundervisningen ifall undervisningen sker i en bildsal.  

 

Response-ability: Etiska dimensioner uppstod då jag initierade en process där vass klipptes ner, 

torkades, kokades och omsattes till papper. Att vassen dog för att jag kunde omsätta växten till 
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papper väckte frågor om handlingens ekologiska hållbarhet och det avtryck jag gjorde på 

havsstranden och bland vassen för att tillverka papper. En dylik handling skapade också ett band 

mellan mig, havsstranden och vassen, en kontakt jag inte trodde fanns eller kunde finnas. Detta 

band kan vara värdefullt då vi tänker tillbaka till Haraways ord om vikten av att urskilja oväntade 

kontakter mellan jordens alla levande och icke-levande som ett sätt att lära oss att leva och dö med 

varandra. 

 

Under arbetet med vassen uppstod oväntade och obehagliga kroppsliga förnimmelser. Att vassen 

skar mig i fingret och började lukta illa när den ruttnade och kokade. Vassens vasshet och dess lukt 

signalerade om egenskaper som inte direkt kunde kopplas till papper eller till papperstillverkning. 

Dessa egenskaper berättade mera om de egenskaper vassen hade som växt. Denna iakttagelse fick 

mig att tänka tillbaka till Haraways begrepp naturkultur som vill föra fram hur natur och mänsklig 

kultur är sammanvävda. I tillverkningsprocessen problematiserades förståelsen för när vass blir till, 

och kan kallas för, papper.  

 

I nästa forskningshändelse kommer vi att göra ett besök hos en bildlärare där intresset för papprets 

materiella egenskaper och tillverkning redan är på väg att omsättas i praktiken.  

 

6.11 Sjätte forskningshändelse - Träff med bildlärare 

 

 

bild 13: Anteckningar från intervjun med bildläraren  

 



   

 

39 

 

Sjätte forskningshändelsen tog plats en solig förmiddag. Vi hade stämt träff med bildläraren på hens 

gymnasieskola. Intervjun utförde vi under en timme i ett klassrum. Efter intervjun fortsatte vi 

diskussionen över lunch i skolans matsal. Under intervjun skrev jag ner på ett pappersark de 

insikter, material och praktiker som diskuterades under intervjun. Detta pappersark var ett ark jag 

tidigare tillverkat under forskningshändelsen på bruksmuseet. Detta papper var gjort av bomull. (se 

bild nr. 13). Utöver detta pappersark skickade bildläraren mig bilder, länkar till nätsidor och ett 

dokument med hennes lektionsplanering per e-post. 

 

För denna forskningshändelse valde jag att ta med mig några av de insikter, begrepp och praktiker 

som tillkommit under de tidigare forskningshändelserna och som jag tänkte kunde aktualiseras 

under intervjun. Dessa var följande: att använda papper som material, att expandera 

bildundervisningen utöver bildsalens fysiska rum, att ta in återvinning och tillverkning av 

pappersmaterial som moment i bildundervisningen. 

 

Bildläraren berättade för mig att hen blivit inspirerad då jag kontaktade hen om intresset av att 

utforska papper i bildämnet. Läraren berättade att hen valt att införa ett moment i hens 

bildundervisning där eleverna skulle få möjligheten att utforska och lära sig mera om papper. 

Bildläraren berättade att hen planerade att ta in en uppgift där eleverna fick skapa tredimensionella 

verk med hjälp av papper. I detta arbete skulle fokuset ligga på att skapa ett verk med papper, inte 

på pappret. För detta arbete skulle eleverna inspireras av en brasiliansk samtidskonstnär. Utöver 

detta funderade bildläraren på att organisera en undervisning där eleverna själva fick pröva på att 

tillverka papper i bildsalen. Läraren funderade också på möjligheten att besöka ett bruksmuseum för 

att tillverka papper med eleverna. 

 

Vi diskuterade vidare vad det är för material som kan behövas då en tillverkar papper för hand. Jag 

berättade om mina erfarenheter av att arbeta med gamla lakan som underlag för pappersarken då de 

torkar. Bildläraren funderade på möjligheten att använda en murarbalja för pappersmassan. Jag gav 

tips om att använda gamla tavelramar som däckel och ram.  

 

  



   

 

40 

 

De insikter, begrepp och praktiker som framkom under denna forskningshändelse ordnades enligt 

följande: 

 

6.12 Analys av sjätte forskningshändelse  

 

Materiell litteracitet: Frågan om hur papperstillverkning kan införas i bildämnet fick en form. Att 

organisera en station för papperstillverkning i bildsalen var möjligt om en fann material för 

arbetsprocessen; tillräckligt stora baljor, ramar och tyg. Utöver detta krävdes att en som bildlärare 

hade ett intresse för materialet och ville skapa rum i sin undervisning för ett dylikt moment.  

 

Bildlärarens intresse av att skapa en uppgift där eleverna fick skapa med pappret, inte på pappret, 

kan ses som en intressant ingång till att utforska nya materiella egenskaper hos papper. För detta 

arbete skulle eleverna också inspireras av en samtidskonstnär. Ett dylikt experimentellt och 

konstnärligt arbete kan ses ge rum för oväntade materiella processer som i sin tur kan föra fram 

papprets mångbottnade betydelser. 

 

Response-ability: Det blev inte utförligt diskuterat vilka växter, råmaterial eller vilken 

pappersmassa som bildläraren planerade använda för papperstillverkningen eller arbetet med papper 

i bildsalen. Som redan innan diskuterats så kan förståelse och arbete med papprets växt- och 

råmaterial vara viktig för att ta fram papprets relation till ekologisk hållbarhet, miljö och förmågan 

till response-ability. 
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I nästa forskningshändelse kommer vi att träffa en gymnasieelev som arbetar med 

papperstillverkning i hens gymnasiearbete.  

 

6.13 Sjunde forskningshändelse - Träff med gymnasieelev 

 

 

Bild 14: Handgjorda papper med olika texturer 

 

Den sjunde forskningshändelsen ägde rum en fin, varm och solig eftermiddag. Vi hade valt att 

träffas på gymnasieelevens skola där hen kunde visa hens gymnasiearbete. I gymnasiearbetet hade 

eleven valt att fördjupa sig i papperstillverkning för hand. Utöver detta hade eleven valt att utforska 

hur det handgjorda pappret fungerade i samspel med grafiska tryck. Under träffen antecknade jag 

vår diskussion på ett handgjort papper. Utöver detta tog jag några bilder av de papper eleven 

tillverkat (se bild nr. 14). 

 

Eleven visade de material och verktyg hen använt för att tillverka papper. För att mixa 

pappersmassan hade eleven använt en gammal matberedare som hen fått låna hemifrån. Utöver 

detta hade eleven samlat på sig material för papperstillverkning både i skolan och hemma. Eleven 

berättade att hen velat använda material som kunde återvinnas så som använda kuvert, kartong, 

toapappersrullar och gamla jeans. Utöver detta hade eleven också använt olika material så som svart 

te, havregryn, sesamfrön och blad för att dekorera och skapa olika texturer på pappret.  

Eleven berättade att hen tillverkat papper med en metod hen valt att kalla för “dagobertsmacka” 

eller “toast” tekniken. Denna teknik gick ut på att en först gjorde ett papper för hand. Efter att 
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pappret guskats på en yta tillverkades ett nytt papper i samma väva. På detta nya papper spreds 

olika strössel så som svart te eller sesamfrön. Efter detta trycktes detta nya papper på det gamla så 

att sidan med strössel (te, frön m.m.) blev på insidan av de båda pappren. Detta medförde en toast-

effekt där de två pappersarken omslöt strösslet och bildade således en textur på pappret.  

 

Eleven berättade att hen efter arbetet med papperstillverkning upplevde de ordinära och industriellt 

producerade pappren tråkiga. Dessa var inte lika spännande i texturen eller i uttrycket som 

handgjorda papper. Eleven berättade att handgjorda papper var spännande att titta på i motljus. 

Eleven demonstrerade detta för mig genom att hålla upp ett pappersark hen gjort mot ljuset från 

fönstret (se bild nr. 15).  

 

 

Bild 15: Att titta på handgjorda papper i motljus 

 

Forskningshändelsens insikter, praktiker och begrepp sammansattes enligt följande:  
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6.14 Analys av sjunde forskningshändelse 

 

Materiell litteracitet: Elevens praktik med papperstillverkning kan ses ha resulterat i att eleven 

utvecklat en förståelse för papprets materiella egenskaper, återvinning och tillverkningsprocess. I 

elevens arbete pågick också ett utforskande av vad papper materiellt kan bestå av och hur papper 

kan tillverkas. Eleven hade bland annat återvunnit olika material såsom jeans och kartong för att 

tillverka pappersmassa och nytt papper. Eleven hade också utvecklat en teknik hen kallade för 

“toast” eller “dagobertsamacka”. En laboration och praktik lik denna kan ses bidra till utvecklandet 

av materiell litteracitet inte bara i papper utan i olika material och i hur de olika materialen påverkar 

varandra. 

 

Under diskussionen med eleven framkom att eleven efter en praktik med papperstillverkning 

upplevde de ordinära och industriellt tillverkade pappren tråkiga. Enligt eleven var de handgjorda 

pappren mer intressanta. Denna utsaga tolkar jag som om eleven, under gymnasiearbetet, utvecklat 

en känslighet för olika slags papper och dess mångbottnade betydelser. 

 

Response-ability: I papperstillverkningsprocessen hade eleven valt att återvinna och göra 

pappersmassa av redan använda eller befintliga papper och material. Material såsom använda 

kuvert, kartong, havregryn, jeans och te fick nya användningsområden och former i papprets 

tillverkningsprocess. I elevens praktik kan former av response-ability lyftas fram. I elevens praktik 

skapades oväntade kontakter mellan olika material som fanns omkring eleven i hens vardag och 

omgivning, både i skolan såväl som utanför skolan.  

 

I nästa forskningshändelse kommer vi att möta en papperskonservator för att fördjupa förståelsen 

för papprets fysiska hållbarhet. 
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6.15 Åttonde forskningshändelse - Träff med papperskonservator 

 

 

 

Bild 16: Anteckningar från träffen med papperskonservatorn  

 

Den åttonde forskningshändelsen ägde rum en smått mulen men frisk torsdag eftermiddag. Vi hade 

bestämt träff på papperskonservatorns ateljé. För intervjun hade jag med mig några exempel av de 

papper jag tillverkat under veckorna. Jag ville visa papperskonservatorn dessa papper för att höra 

vad hen antog om deras hållbarhet och materiella egenskaper utgående från hens profession och 

materialkunskap. Jag skrev ner vår diskussion på ett av dessa papper under intervjun (se bild nr.16). 

Utöver detta intervjutillfälle har vi varit i kontakt per e-post.  

 

Papperskonservatorn berättade att papper oftast bevaras på grund av att pappret har ett 

affektionsvärde, ett ekonomiskt värde, ett historiskt eller dokumentationsvärde. Papprets hållbarhet 

påverkas av både yttre och inre omständigheter. Till de inre omständigheterna hör bland annat hur 

pappret tillverkats och vad pappret består av. Till de yttre omständigheterna hör hur pappret 

används och var det förvaras. Omständigheter så som direkt solljus, fukt och värme kan försnabba 

papprets nedbrytningsprocess. Det är inte heller bra för papprets fysiska hållbarhet om det 

monterades på en sur bakgrund av kartong eller masonit. Sura omständigheter bryter ner pappret 

och skapar missfärgningar. För att pappret skall hålla så länge som möjligt kan pappret monteras på 

en syrafri kartong som gjorts av bomull eller alfacellulosa. 

 

Under intervjun visade jag papperskonservatorn två papper som jag tillverkat under veckorna. Det 

första pappret jag gav hen var ett papper jag gjorde på bruksmuseet tillsammans med 

museipedagogen. Papperskonservatorn berättade att ett dylikt bomullspapper, speciellt om inget lim 



   

 

45 

 

använts i processen, kan bevaras i flera hundra år, kanske så mycket som 800 år i mycket goda 

omständigheter.  

 

Det andra pappret jag visade papperskonservatorn var gjort av pappersmassa som bestått av 

tidningspapper. Detta papper kan inte hålla lika länge som bomullspappret, berättade hen. 

Tidningspapper är i sig självt surt. Det gulnar och bryts ner snabbare än bomull. Tidningspapper 

kan bevaras i minst 100 år i ideala förhållanden (mörkt, torrt och kallt). I solljus gulnar pappret. 

Papperskonservatorn tvekade med att säga att detta papper skulle vara sämre eller bättre än det 

andra. Olika egenskaper hos papper är bra för specifika syften och tänkta användningsområden.  

 

De insikter, begrepp och praktiker som framkom under denna forskningshändelse sammansattes på 

följande sätt: 

6.16 Analys av åttonde forskningshändelse 

 

Materiell litteracitet: Papperskonservatorn tittade och tolkade pappren jag gav hen utgående från 

hens materialkunskap. För att papperskonservatorn kunde ge en uppskattning över papprets fysiska 

hållbarhet krävdes en vetskap för hur pappret tillverkats och vad pappret materiellt bestod av. Utan 

denna information blev det svårt att veta hur pappret skulle föråldras. Detta tyder på att papprets 

hela tillverkningsprocessen, från växt till färdigt papper, spelar en roll för att förstå materialets 

egenskaper och fysiska hållbarhet. För att implementera en förståelse för papprets fysiska hållbarhet 
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i bildämnet kan det därmed vara av värde att praktiskt erfara eller känna till hur pappren som 

används tillverkats och vad de materiellt består av. 

 

I diskussionen med papperskonservatorn framkom hur papper materiellt förvandlas och påverkas av 

både inre och yttre omständigheter. I detta kan vi se hur papper är, med Ingolds ord, relationella och 

process-baserade. Papprets nedbrytningsprocess uppstår i relationerna mellan både papprets inre 

och yttre omständigheter. Pappret som material är process-baserad, i ständig förvandling. Vare sig 

det tar 100 eller 800 år så kommer de papper som gjorts för denna studie att någon gång få 

missfärgningar, gulna och slutligen upplösas. 

 

Response-ability: Under träffen framkom att bomullspappret som tillverkats på bruket kunde tänkas 

bevaras i upp till 800 år om pappret bevarades i mycket goda omständigheter. Förståelsen för 

papprets långa materiella hållbarhet fick mig att tänka på min egen människokropp och 

förgänglighet. Jag som människa bevaras inte i samma form lika länge som detta papper kan. I 

denna fundering aktiverades tankar om hur vi, med Haraways response-ability begrepp i åtanke, kan 

kultivera förståelse för hur vi lever och dör tillsammans. Dessa tankar fick mig att också fundera 

vad som skulle och kunde ske med alla de papper som tillverkats under denna studie efter att 

studien tagit slut. För att besvara denna fråga och fundering valde jag att anordna en sista 

forskningshändelse på Konstfacks vårutställning.  

 

6.17 Nionde forskningshändelse - Gestaltning på Konstfacks 
vårutställning 
 

 
Bild 17: Gestaltning på Konstfacks vårutställning 
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För vårutställningen på Konstfack valde jag att utforska vidare en fråga som uppstod under 

forskningshändelsen med papperskonservatorn. Denna fråga berörde vad som skulle hända åt de 

papper som tillverkats i denna studie då studien tagit slut. För att besvara denna fråga ville jag ta 

hjälp av besökarna på vårutställningen.  

 

För gestaltningen på vårutställningen valde jag att ställa ut alla de papper som tillverkats under 

studien på ett vitt bord av spånskivor och träreglar som jag, med hjälp av utställningstekniker och 

klasskamrater, snickrade ihop under byggveckan. Jag ville sammansätta de olika pappren i likhet 

med det sätt varpå jag sammansatte alla forskningshändelserna i uppsatsen. Resultatet blev och 

likna ett lapptäcke eller ett collage som sträckte sig över bordsytan (se bild nr. 17). I anslutning till 

bordet valde jag att ställa en behållare med teckningskol. Avsikten med teckningskolen var att ge 

utställningsbesökarna möjligheten att använda kolet för att göra ett avtryck på pappren. I anslutning 

till papper och teckningskol hade jag ett ljudspår som besökare kunde lyssna på med hjälp av 

hörlurar. I ljudspåret berättade jag att besökarna fick lämna ett avtryck med hjälp av teckningskolet 

på pappren, ett avtryck som skulle brytas ner tillsammans med pappren. I ljudfilen berättade jag att 

dessa papper kunde bevaras i upp till hundra år och att jag skulle bevara pappren så länge jag levde. 

 

Jag blev överraskad hur lätt och aktivt utställningsbesökarna gjorde sina avtryck på pappren. Flera 

av besökarna ritade kroppar och ansikten av djur och människor. Många skrev också olika uttryck 

och meningar. Meningar så som ”jag är bäst”, ”du är fin”, ”njuter”, ”ostbågar” ”milk & honey” och 

”Sabina was here”. En del av mina bekanta och vänner skrev hälsningar till mig så som ”Szia 

Vilma!” och ”Vilma du är bäst!”. En del skrev sina initialer på pappret (se bild nr. 18).  

 

Konstfacks vårutställning varade i tio dagar. Efter utställningen tog jag tillvara pappren som jag 

lovat göra. Bordet som pappret låg på kasserades då utställningen revs ner.  

 

  



   

 

48 

 

 

Bild 18: Avtryck på papper 

 

Forskningshändelsens figuration sammansattes på följande sätt: 

 

 

6.18 Analys av nionde forskningshändelse 

 

Materiell litteracitet: Under utställningen väcktes frågan hur besökarnas förmåga till materiell 

litteracitet försvårades alternativt möjliggjordes under den tid då besökarna interagerade med 

pappren. Att teckna och göra avtryck kan bidra till förståelsen för de strukturer som finns på 

papprens yta då teckningskolet och handen skapar avtryck. Utöver detta kan det vara svårt att, under 

en dylik interaktion, förstå papprets tillverkning, återvinning och hållbarhet. Dessa praktiker och 
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fenomen framkommer inte materiellt i interaktionen eller i utställningsrummet i form av, 

exempelvis, växter, ramar, pappersmassa, vatten och verktyg.  

 

Figurativa representationer såsom människohuvuden, texter och djur kan tolkas föra fokus från 

papprets materiella egenskaper, tillverkning, återvinning och hållbarhet. Det är lätt att förbli i att 

läsa och tolka dessa bilder vilket kan resultera i att intresset för materialet och pappren åsidosätts.  

 

Response-ability: Kontexten av en utställning kan försvåra möjligheterna för att se de kopplingar 

som finns mellan pappren och de olika material och miljöer som ingått i papprens materiella 

processer och tillverkning. Att bordet som pappren låg på kasserades efter utställningen väckte 

också etiska bekymmer. Olika handlingar med material, hur materialen bevaras, hanteras eller 

kasseras, väcker moraliska och etiska frågor. Dessa etiska och moraliska överväganden väcks ur ett 

nymaterialistiskt perspektiv där intresse för materialens betydelse och agens är central.  

 

7. Sammanfattning av forskningshändelserna 

 

I detta kapitel gör jag anspråk till att sammanfatta det som framkom från analysen av 

forskningshändelsernas insikter, begrepp och praktiker. Detta sker med hjälp av en sammansättning 

av forskningshändelsernas figurationer (se bilaga 1) och en sammanfattande och avslutande 

diskussion. För att återkoppla till min frågeställning upprepas den igen här nedan:  

 

− På vilka sätt kan papprets materiella egenskaper, hållbarhet, tillverkning och återvinning 

ingå i gymnasieskolans bildundervisning? Vilka aspekter försvårar alternativt möjliggör 

implementeringen av dessa i bildämnet? 

 

7.1 Sammansättning 

 

 

Se bilaga 1 för större bild (Leminen_Vilma_Bilaga1_Sammansättning). 
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7.2 Sammanfattning 

 

Användningen av papper i bildundervisningen innefattar en variation av olika slags papper, 

konstnärliga uttryckssätt och tekniker. Detta kunde vi se i både forskningshändelse nummer två, tre 

och sex. Förståelsen för papprets tillverkning, återvinning och hållbarhet försvåras då bildämnets 

genomgripande kursplan inte nämner eller tar upp dessa begrepp. Detta kunde vi se i 

forskningshändelse nummer två och tre. Trots att bildämnets kursplan inte tar fasta på förmågor 

kopplade till förståelsen av papprets tillverkning kan moment där dessa aspekter lyfts fram ingå i 

undervisningen. Detta kunde vi se i forskningshändelsen nummer sex. 

 

Med hjälp av en nymaterialistisk ingång till papper framträder hur fibrer, vatten, kroppar, 

nervsystem, substanser, material och verktyg samverkar i papprets materiella egenskaper och 

tillverkningsprocess. Detta framkom i forskningshändelse nummer ett. I processen av att tillverka 

papper uppstår också ett intresse av att återvinna papper och andra material som finns i 

omgivningen. Detta framkom både i mitt så väl som i gymnasieelevens arbete med 

papperstillverkning (forskningshändelse nummer ett och sju). I dessa konstnärliga praktiker 

genererade papperstillverkningen och de handgjorda pappren nya och experimentella tekniker. 

 

Papprets materiella egenskaper och fysiska hållbarhet formas och framkommer under hela 

tillverkningsprocessen från växt till pappersmassa och papper. Detta kunde vi se bland annat i 

forskningshändelsen nummer fyra och åtta. I forskningshändelse nummer åtta diskuterades hur 

papprets fysiska hållbarhet påverkas av yttre och inre omständigheter. I detta synliggjordes hur 

papper som material är relationellt och process-baserat.  

 

Med begreppet response-ability och med en nymaterialistisk tolkningsram aktualiseras etiska och 

moraliska frågor kopplade till interaktionen med material och papper. Detta kunde vi se i flera av 

forskningshändelserna, bland annat i forskningshändelse nummer fem och nio. I forskningshändelse 

nummer fem framkom insikter i de materiella egenskaper som föreligger i vass som råmaterial för 

papper. I forskningshändelsen synliggjordes också oväntade band mellan människor, papper och 

växter. I denna forskningshändelse väcktes etiska frågor om användningen av växter som 

råmaterial. På Konstfacks vårutställning framkom begränsningar för att förstå papprets materiella 

egenskaper, tillverkning, återvinning och hållbarhet då interaktionen omfattas av att skapa avtryck 

på papper i en utställningskontext.  
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