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ABSTRAKT 

 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vad ett ämnesintegrerat arbetssätt mellan Bild 

och Matematik skulle kunna bestå i och utifrån detta bana väg för ett ämnesintegrerat 

arbetssätt med elever på gymnasieskolans estetiska program. Genom att försöka finna de 

eventuella hinder som finns och som skapar distans mellan ämnena, men framförallt att 

undersöka på vilka områden de två ämnena närmar sig varandra, där närhet skulle kunna 

skapa förutsättningar för integrering.  Här vill jag betona att det är ämnena ur ett brett 

perspektiv jag avser, oavhängt utbildningsnivå och skolform. 

 

Med mina egna erfarenheter som utgångspunkt har jag försökt hitta dokument och personer 

med liknande erfarenheter, och som undervisar och/eller forskar inom dessa områden. 

En kvalitativ metod, där samtalen och litteraturstudierna ligger till grund för analysen. 

 

Resultatet av mina undersökningar har visat på att ett möjligt hinder till ämnesintegrering 

skulle kunna vara de fast förankrade skillnaderna undervisningstradition inom ämnena. Dessa 

bärs och befästs av lärarna, men återfinns också i elevernas förväntningar på och 

föreställningar om ämnena. Ett annat tänkbart hinder som jag erfarit är på det sätt vilken vår 

hjärna arbetar, förutsättningarna för inlärning utifrån hjärnforskningen i form av vår vänstra 

respektive högra hjärnhalva. 
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FÖRORD 

I ett brev till Horace Engdahl ställde jag följande fråga: 

Jag har funderat en del kring vad det ”akademiska rummet” är, och om vad du skrivit om 

”uppmärksamhet”. Det skulle vara mycket värdefullt ur flera aspekter att få en kommentar 

eller några ord från dig kring detta? 

Här är hans svar; 

”Det akademiskt rumsrena är ett problem som jag konfronterades med i början av min 

verksamhet. Efterhand upptäckte jag att det rör sig om ett ganska godtyckligt normsystem, 

som ibland förändras hastigt när det kommer en ny teoretisk strömning. Man skall försöka bry 

sig om det så litet som möjligt. I allmänt vinner man respekt på universitetet så länge man 

arbetar noggrant och (framför allt) med pedantisk exakthet redovisar vad man hämtar från 

andra forskare. Hotet mot uppmärksamheten ligger på ett annat plan. Det har att göra med den 

planering som är nödvändig när man genomför en akademisk forskningsuppgift. Man måste i 

förväg beskriva ungefär vad man skall komma fram till för att få forskningsanslag, och man 

läser sedan sitt material med avsikten att utvinna belägg för hypoteser som man inte vågar 

kassera, eftersom det skulle ta för lång tid att börja om från början. Uppmärksamhetens 

fiende, vill jag minnas att jag skriver, är tvånget att komma fram till något. Detta tvång kan 

lätt bli förlamande för nybörjaren som vill visa sig duktig. Man måste våga se bara för att se, 

och i något ögonblick ge fan i om man kommer på avvägar.” 

Dessa rader har jag återkommit till många gånger under arbetets gång med min uppsats, när 

det varit svårt att komma vidare och finna motivation. Ett varmt tack till honom, och till min 

sambo Stellan som vågade ställa upp som min coach. Han har envist manat på och 

uppmuntrat mig till att sätta mig ner och skriva när jag tenderat att vilja ägna mig åt helt andra 

saker. Han har också låtit mig vara ifred när jag behövt det, och upplåtit lantgården i Flatmo i 

Hälsingland, där jag har kunnat breda ut mig med alla mina papper och böcker. 

Sist men inte minst ett tack till min handledare Kenneth som tåligt väntat på mina texter och 

varsamt lotsat mig bland alla mina uppoppande idéer. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 En berättelse från barndomen i tre kapitel 

Första kapitlet 

Päronet och taggtråden 

Så länge jag kan minnas har jag känt stor glädje när jag fått teckna och måla. Minnena börjar 

någon gång från det jag var fem eller kanske sex år gammal. Det kan låta som en sen tid att 

minnas ifrån men det är kopplat till teckningar och målningar jag gjorde vid den åldern, och 

som finns kvar.  

Jag var sex år och gick i lekskolan, där fanns symboler ovanför krokarna där vi hängde våra 

ytterkläder, jag hade ett päron. Päronet fanns på fler saker som jag inte riktigt minns vilka, 

men jag har en klar och tydlig bild av hur det såg ut. Varmt gulgrönt med en brun stjälk som 

böjde sig lite åt höger. 

Jag minns vilka kläder jag hade på mig, inte varje dag men vissa dagar och vissa kläder, och 

vilken väg jag tog när jag gick dit. Det var ganska långt, genom hela stan, från Väster där vi 

bodde till Öster där lekskolan låg. Jag gick nästan alltid ensam, mamma var väl hemma med 

lillebror och pappa på jobbet. Det var inte så mycket trafik på den tiden, men heller inga 

trafiklysen och bilarna luktade illa.  

Lekskolan låg i en av flyglarna på den sk Hantverksgården, en mycket gammal timrad 

herrgårdsliknande byggnad. Man gick in på innergården och därifrån in till lekskolans lokaler, 

som bestod av en lång smal hall med alla våra klädkrokar och hyllor för vantar, mössor mm. 

Till höger när man kom in fanns en toalett och till vänster dörren in till den stora salen där vi 

hade alla samlingar. Från den stora salen med stora vackra fönster som vette ut mot hamnen 

och båtarna, fanns på motsatta väggen en dörr in till köket. Där inne i köket stod det ett lågt 

men ganska stort bord med vaxduk över där vi brukade hålla till när vi skapade.  

Verksamheten på lekskolan bestod också bl.a. av att träna veckodagarna och på månadernas 

namn. Då hade vi en sådan där kalender eller almanacka där man drar bort en lapp för varje 

dag och så fanns en lite större klisterlapp för varje månad som vi klistrade in i en av de tolv 

rutorna som gick runt bunten med de svartvita dag-lapparna. Månadsbilderna var målade och i 

färg. Vi gjorde saker av lera och skålar av tidningspapper och tapetklister, som vi sedan 

målade. Jag har fortfarande den där klistrade pappersskålen kvar, antagligen för att den är näst 

intill omöjlig att ha sönder. 
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Vi stod där stilla, inte alla på en gång då skulle det ha blivit för trångt, runt bordet i köket, tätt 

tätt och arbetade eller ”skapade”. När jag nu ser på den där skålen av papper och lim som jag 

målade, och ser mönstret, färgen och de lite spretiga penseldragen, minns jag precis hur jag 

tänkte när jag gjorde den. Där var fullt med färgburkar på bordet men jag höll mig till de 

färger som stod närmast; svart, rött, grönt lite vitt. Vi fick inte blanda, vilket kändes skönt, för 

det innebar ju att färgerna hölls rena hela tiden.  På skålens rödmålade innersida ville jag göra 

ett mönster, det kom att likna en taggtråd i svart och grönt. Först målade jag linjen runt kanten 

sedan de små korta tvärsträcken. Jag var nu tvungen att anpassa de små streckens/taggarnas 

avstånd från varandra så att de skulle stämma på slutet, så att det inte skulle bli olika långt 

emellan. Det var lite otympligt och varmt med det där förklädet av tjock plast och som 

påminde om vaxduk. Det var hårt snörat rund midjan, och absolut för stort, för det petade upp 

på hakan och irriterade när jag skulle koncentrera mig på mönstermålningen. Det var ett 

precisionsarbete av stora mått och svetten lackade och jag kunde känna en viss kramp i 

handen som jag hårt höll den röda spretiga, tunna ekorrhårspenseln med. Med stor lättnad och 

tillfredsställelse fick jag mönstret att stämma och skålen blev jag mycket nöjd med. 

Det var nog inte alla som tyckte om allt vi gjorde på lekskolan men jag kan inte minnas annat 

än att det var så. Jag har inget minne av att någon störde eller protesterade, kanske för att de 

inte vågade, men knappast. Vår fröken (som jag tyvärr inte säkert minns namnet på) var den 

snällaste och raraste som fanns på jorden. Jag har en bild från den här tiden, och det är ett kort 

från ”examen” när vi alla står på innergården med nya fina kläder och skor, solen skiner och 

alla ler. Jag minns allt detta som igår. Detta var 1958-59, alltså 48 år sedan.  

 

Andra kapitlet 

Saltkråkan och sedan strejk 

I skolan, på lågstadiet, fick jag sedan mest måla i böcker. Det var först i 

kristendomskunskapen som vi fick göra teckningar och bilder till berättelserna. Sedan i 

naturkunskap och svenska där vi fick måla bilder till våra egna uppsatser. Först när jag 

började på mellanstadiet fick jag en särskild lärarinna som vi hade teckning med.  Hon var 

lång och ståtlig med grått hår i knut och oftast klädd i dräkt. Och helt enkelt underbar, vi fick 

ju måla! 

Jag har många bilder kvar från den tiden. Bl.a. var vi med i en teckningstävling som alla 

Hudiksvallsskolor var med i, där vi skulle göra en bild om Vi på Saltkråkan, det kan ha varit 

1963. Jag målade en stor bild på mulliga, härliga Tjorven med sina svart-vitrutiga 

hängselbyxor och med Båtsman sittandes bredvid.  
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Jag fick andra pris, som var boken Vi på Saltkråkan, men den hade jag redan hemma så jag 

bytte den till en bok om Barbie istället.  

Senare på högstadiet hade vi inte bara en särskild lärare utan också en särskild sal där vi hade 

Teckning. Där fanns allt möjligt material, olika sorters papper, olika sorters färger och 

penslar, lera, stenar, lim mm. Uppgifterna varierade, teckna av varandra, göra mönster, bygga 

relief, planritning osv. jag tyckte allt var lika roligt, ty för det mesta fick jag mycket beröm för 

det jag gjorde. Vilket naturligtvis bidrog starkt till att jag var så road av ämnet. Jag 

utvecklades och fick alltid högsta betyg, en femma.  

Sämre var det i de övriga ämnena under högstadietiden. Det var så mycket annat som lockade 

och koncentrationen brast ibland. Så slutbetyget i nian var inte särskilt bra, och vår 

yrkesvalslärare, och tillika matematiklärare, sa till min mamma och pappa när vi var där på 

samtal inför valet till gymnasiet att det ”nog inte var någon ide att jag ens sökte”. Detta gjorde 

mig, och mina föräldrar, mycket ledsna, och den kvällen grät jag mig till sömns.   

Matten hade varit särskilt krånglig för mig, och vi hade ingen bra situation i klassen då vi fick 

byta matematiklärare sju gånger under den där högstadietiden. 

Den sista matteläraren, som ju också var den förhatlige yrkesvalsläraren, räknades till en av 

Sveriges då främsta tio matematiker. Han använde sällan böcker utan sammanställde egna 

kompendier där nivån var mycket hög, som jag uppfattade det. Vi var en stor grupp och flera 

av eleverna var mycket duktiga, några blev så småningom akademiker på hög forskarnivå. 

Han var barsk och krävande. Vi fick bannor om vi inte strukit under svaret med två raka 

streck, om vi inte stod upp när vi svarade, om vi inte sa eller skrev ”svaret är…” utan bara 

lämnade själva svaret på ett problem eller en uträkning. Han slog hårt med pekpinnen i 

katedern när han var missnöjd, inte sällan gick den sönder.  

Han krävde vid ett tillfälle att vi skulle komma en extra timme efter skolans slut för att gå 

igenom ett prov vi skulle ha ( eller hade haft, jag minns inte riktigt). Som jag minns det hela 

var de flesta emot detta att vi skulle komma till honom utöver ordinarie skoltid så jag 

uppmanade till en strejk.  

Ingen skulle gå dit, var min tanke, och de andra i klassen höll med. Trodde jag, för när dagen 

för extralektionen kom var det i alla fall några som gick dit. 

Och hela mitt strejkförsök uppdagades. Jag fick en etta i matte och framtidsutsikterna på 

gymnasiet såg nu verkligen mörka ut. 

Jag skickade trots allt in min ansökan och när intagningarna var klara hade jag fått en 

reservplats på den då s.k. Fackskolans sociala linje, naturvetenskaplig gren.  

Hösten kom och jag började där, ny skola, nya kamrater och nya lärare.  
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Tredje kapitlet 

Arne, Mauritz och barndomsdrömmen 

Tiden på Fackskolan, som var två år till skillnad mot gymnasieskolans tre, blev för mig en tid 

av lärdom, insikt och utveckling. 

Bildläraren Arne var en konstnärssjäl som förstod mina skaparbehov, matematikläraren 

Mauritz var en ödmjuk, glad, vänlig och duktig matematiker som förstod att inte slå pinnen i 

katedern. Historie- och svenskläraren lektor Åke var politiskt engagerad och gillade debatt 

och kunde berätta målande om hur det var att leva på 15- 16- 17- och 1800 talet. 

Nedtryckt, med en etta i betyget och dåligt självförtroende, kom jag till mattelektionen och 

Mauritz på darriga ben. Men det som jag trodde var mitt svagaste kort var nog kanske inte så 

svagt i alla fall. Vi var flera som kände samma sak, vilket naturligtvis var en tröst. Lugnt och 

metodiskt gick han fram i sin undervisning, en liten bit i taget, vi hann alla med, och den ene 

stöttade den andre. Så sakteliga kom tron på att jag skulle klara matten tillbaka och 

självförtroendet och glädjen växte för var dag.  

Första året fick jag en fyra i betyg, kanske konkurrensen inte var den samma som i den 

klassen jag gått i på högstadiet, men jag lärde mig ju massor. Det Mauritz fick mig att förstå, 

förutom att han ”avdramatiserade” matematiken, att det finns samband, att se helheten, detta 

som det talas så varmt om i dagens skolplaner, kursplaner och mål och allt vad det nu är. 

Detta hände 1969-70, alltså ganska många år sedan, och den förhatlige matematik- och 

yrkesläraren är för länge sedan borta. Tyvärr har även Mauritz, frälsaren, också lämnat oss 

men hans minne lever i mitt hjärta och jag är honom evigt tacksam för att han öppnade dörren 

så jag kunde få komma till kunskapens rike. Jag hade innan aldrig kunnat tro att min 

barndoms dröm om att få bli Teckningslärare skulle kunna bli verklighet, och att jag dessutom 

skulle kunna komma att få undervisa i matematik på gymnasiet fanns inte ens som en dröm än 

vid den tiden. 

Jag tog min teckningslärarexamen 1981 efter fyra år på Konstfackskolan i Stockholm. Jag 

sökte enbart dit trots att det även fanns teckningslärarutbildning i Umeå, den var dessutom 

bara treårig till skillnad från Stockholms fyra obligatoriska. Jag hade ju som barn en dröm om 

att få gå på Konstfack, det gjorde ju prinsessan Christina också. Det var alltså inte bara 

drömmen om att bli bildlärare utan det var väl också drömmen om den där skolan, som fysisk 

företeelse, huset och platsen, hela konceptet. 
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1.1.2 Hur det ser ut i dagens skola  

Efter några års undervisning i bild- och formkurserna på gymnasieskolans estetiska 

program(ES), uppmärksammade jag att många av mina elever som klarade dessa kurser bra 

däremot hade påtagliga svårigheter med matematikkurserna. Mina kollegor talade ofta om att 

”esteterna (här avses elever som studerar på någon av grenarna inom ES) har så svårt för 

matematik”, dom ”fattar ju ingenting” osv. och matematiklärarna avlöste varandra i den klass 

som jag var klassföreståndare för under 3 år. Extra lektioner i matematik fick ofta läggas till 

på schemat, ändå måsta många elever begära reducering, dvs. att elever som visat tydliga 

svårigheter med att få godkänt i ett ämne/kurs har rätt att ta bort högst 10 % av sina kurser, 

t.ex. Ma B, som är en av de obligatoriska kurserna. 

Jag funderade en hel del över detta faktum då jag ansåg att esteterna egentligen borde vara 

duktiga i matematik eftersom matematiken i mångt och mycket handlar om rytmer, rörelse, 

former och mönster och för att klara beräkningar krävs kreativitet, fantasi, förmåga till 

abstraktion, om inte inom något annat område så i alla fall inom Geometrin. Borde det inte 

ligga nära till hands för esteterna? Att det skulle förhålla sig på det viset grundade jag enbart 

på mina egna funderingar och erfarenheter från tiden i grundskolan och på gymnasiet.  

Många bland eleverna på ES anser dock att matematik är viktigt att lära sig, men de sluter sig 

inte själva till den skara som kan tänka sig klara av det. Allt för många misslyckanden på 

vägen, och obegripligheten och svårigheterna man upplever har sänkt motivationen till botten. 

I Skolverkets rapporter från de nationella kvalitetsgranskningarna 2001-2002 kan vi läsa om 

hur olika uppfattningen om skolämnet matematik är bland gymnasieeleverna. Både större och 

mindre framgångsrika elever berättar om den glädje som infunnit sig när de plötsligt förstått. 

Medan andra menar att de lärt sig ointressanta modeller för att lösa problem som endast 

fungerat i skolan. 

Enligt klassrumsobservationerna i undersökningen framkommer att matematikundervisningen 

till stor del upplevs som enformig och läroboksbunden. När man ”kopierar” metoder och 

modeller för att lösa problem blir det meningslöst och obegripligt.  

Ur rapporten kan vi också finna att de undervisande lärarna i grupper med många omotiverade 

elever tycks resignera och förväntar sig inte att alla ska klara gymnasieskolans A- och B-

kurser i matematik. Man har alltså olika förväntningar på elever från olika program. 
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Elevernas negativa bild av matematik återspeglas i de nationellt inrapporterade resultaten på 

det nationella provet för A-kursen, där vissa terminer upp till 50 procent av eleverna på flera 

program inte når upp till ett godkänt resultat.1 

 

 

1.1.3 Nya tider med ämnesintegrering  

Vid den tid då jag började arbeta på ES, i mitten av 1990, kom propåer från flera håll 

(arbetsgivare, lärarfack och regering) att lärare skulle arbeta i arbetslag och 

ämnesövergripande. Vi som var ettämneslärare fick erbjudanden om att fortbilda oss till att 

undervisa i ytterligare ett ämne. Mot bakgrund till vad jag här tidigare beskrivit kom jag alltså 

in på tanken att matematik skulle bli mitt ”andra” ämne.  

I flera år har man inom skolvärlden (här avser jag där jag arbetat sedan 1981, på grundskolan i 

åk 6-9 samt på gymnasiets alla åk) talat om att integrera ämnena i skolan. Målsättningen och 

syftet med ämnesintegreringen har varit att skapa helhet och visa på sammanhang. I 

kursplaner, läroplaner och i målbeskrivningar finns beskrivet att vi förväntas arbeta 

ämnesövergripande, både i grundskolan och på gymnasiet. Lärarutbildningen har utformats på 

ett sådant sätt att läraren har behörighet i minst två ämnen. Arbetslagens införande under 

mitten av 1990-talet skulle även de stimulera till och underlätta för ämnesövergripande 

undervisning. I läroplanen finns också skrivet att läraren ska organisera och genomföra arbetet 

på ett sätt som ger ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, ett ämnesövergripande 

arbete.2 

 Uppdelningen i ämnen är ett sätt att organisera utbildningens innehåll, men avsikten är inte att 
skapa gränser mellan dem. Samverkan mellan ämnen är nödvändig för att möjliggöra en 
allsidig och meningsfull kunskapsutveckling i enlighet med läroplanens värdegrund, mål och 
riktlinjer 3 

 
Att skolarbetet även ska belysas ur flera olika aspekter inte enbart de intellektuella utan även 

de praktiska, sinnliga och estetiska. 

Eleverna ska ges möjlighet att uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Skapande i bild, text och 
form skall vara inslag i skolans verksamhet. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna 
skall tillägna sig.4 

                                                
1Skolverket: Lusten att lära, med fokus på matematik. Rapport 221, Örebro 2003, s. 47 
2 Lpo 94, .  
3 Inledning, kursplaner, Skolverket 2005 
4Ur SKOLFS 2003:17 Ändringsföreskrift till Lpo 94 
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Det råder alltså inget som tvivel om att man från statsmaktens och ansvariga myndigheters 

håll anser att skolan ska bedriva ett ämnesintegrerat arbete och att bildämnet där har en viktig 

roll. 

 

Jag har allt sedan dess kommit att intressera mig för vad ämnesintegrering mellan ämnena 

bild och matematik, skulle kunna bestå i, och om det skulle kunna vara lösningen för att få 

våra elever på ES att intressera sig mera för och lära sig mera matematik. 

Mot den bakgrund och de erfarenheter jag själv har och som jag här beskrivit tidigare kom jag 

på ett mera aktivt sätt att engagera mig i denna problematik. Genom att försöka ta reda på hur 

det egentligen förhåller sig skulle jag kanske också bidra till en utveckling/förändring av 

matematikundervisningen och inte minst lärarnas syn på elevernas inlärningsförmåga i 

matematik, på gymnasieskolans Estetiska program.  

Detta är bakgrunden till varför jag valt att göra denna undersökning. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad ett ämnesintegrerat arbetssätt mellan 

bildämnet och matematikämnet skulle kunna bestå i, samt undersöka på vilka områden de 

två ämnena närmar sig varandra (närhet). Syftet är också att utforska vilka hinder och 

motstånd till ämnesintegrering som råder, då det uppenbarligen inte förekommer särskilt ofta 

(distans). 

Frågeställningen är; 

– vilka hinder och vilka möjligheter finns till integrering mellan bild och matematik? 

 

Nyckelord: Ämnesintegrering, traditioner, närhet och distans. 

 

 

2 UNDERSÖKNING 

2.1 Metod 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär, där samtal och litteraturstudier har legat till grund 

för min analys. 

Genom att ta reda på de två ämnenas undervisningstraditioner och metoder och sedan koppla 

dessa till sina respektive sfärer med dess mening och mål, och på så sätt försökt hitta 
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beröringspunkter/kopplingar där det finns förutsättningar för integration (närhet), och kanske 

blottlägga de eventuella hinder som bidrar till det motstånd till integrering som råder 

(distans). 

Är det integration när ämnena samarbetar eller när de kompletterar varandra eller både och? 

 

Insamlingen av data har utgått från den s.k ”snöbollsprincipen”.5 Vid varje tillfälle i möten 

med människor i olika sammanhang, i vänskapliga sociala, på min nuvarande arbetsplats, 

Äppelviksskolan i Bromma, osv. har jag berättat om min undersökning och på så sätt fått tips 

och namn på personer som skulle kunna bidra med intressanta kunskaper och synpunkter.  

Jag har sökt bland hyllorna i Lärarhögskolans och i andra bibliotek, och den ena 

avhandlingens referenslitteratur har lett till en annan osv. 

Internet har för mig varit en ovärderlig tillgång, dels för att hitta information men även den 

snabba och effektiva kommunikation som det erbjuder. Jag har dock varit klart medveten om 

riskerna med den sortens information som går att finna där, och att i varje fall varit vaksam på 

innehållets äkthet och dess källor. 

 

2.2 Resultat 
 
2.2.1. Bildämnet 
– från geometrisk form till språk  
 

Vilka traditioner har funnits inom bildundervisning och vilka finns som påverkar vår 

undervisning till vad den är idag, ur ett integreringsperspektiv? 

I boken Tidsbilder6 kan vi följa bildundervisningens och bildämnets utveckling under 150 år, 

från 1850-talet och fram till 1992. Johan Henrich Pestalozzi (1746-1827) , även benämnd som 

”folkundervisningens fader”7, hade en strävan att göra ”teckning” till något som alla barn 

skulle tillägna sig, som en viktig del i deras allmänbildning. Han skiljde dock mellan 

skoltecknandet och det konstnärliga tecknandet. Bakom hans idéer fanns uppfattningen om 

vikten av tecknandets betydelse för utvecklingen av iakttagelseförmågan. Att lära eleverna att 

iaktta och uppfatta omvärlden ”på rätt sätt” genom att reducera allt till geometriska former. 

Detta innebar att teckningsundervisningen hade som slutmål att lära eleverna avbilda och 

utveckla sin iakttagelseförmåga.  

                                                
5 Pål Repstad, Närhet och distans,Studentlitteratur, Lund 1999, s.45. 
6 Ulla Lind m.fl., Utbildningsradion, Arlöv 1992. 
7 Ibid. s. 10 
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Utifrån Pestalozzis idéer om att alla elever skulle lära sig samma saker, och med de 

geometriska formerna som utgångspunkt i teckningsundervisningen, utarbetade den tyske 

pedagogen Adolf Stuhlmann de kollektiva undervisningsmetoder som skulle komma att få ett 

starkt genomslag i den svenska skolan, från slutet av 1800-talet och långt in på 1930-talet.8  

Stuhlmanns metoder, som var anpassade till undervisning i stora undervisningsgrupper med 

outbildade lärare som kunde vara okunniga i ämnet, byggde på kontinuitet i undervisningen 

från de första skolåren till de sista och med därtill hörande läroböcker.9 Hans strikt förenklade 

metoder i att undervisa i teckning, i form av rutnät och avritning av planscher osv. fick till en 

början stor genomslagskraft men allt eftersom eleverna nådde de högre stadierna avtog deras 

intresse för ämnet och de fick svårigheter att avbilda utan rutnät och punkter. 

Lektionen kan t.ex. börja med att läraren visar en geometriskfigur för eleverna och benämner 

figurens olika delar. Sedan ställer läraren frågor om figurens form och först därefter får 

eleverna börja teckna och då i den takt som läraren bestämmer. Enligt metodhandledningen 

kunde det då gå till på följande sätt: 

läraren drar en rät horisontell linje på tavlan och säger till eleverna: 
– jag ritar en horisontell linje 
eleverna uppmanas göra samma sak och får säga tillsammans: 
– vi ritar en horisontell linje 
läraren frågar: 
– är ni klara? 
avtog deras intresse för ämnet och Eleverna svarar: 
– ja! 
Läraren frågar: 
– vad har ni gjort? 
Eleverna svarar i korus: 
– vi har ritat en horisontell linje. 
Läraren fortsätter: 
– under denna linje ritar jag en ny horisontell linje som är dubbelt så lång som den första. 
– Eleverna upprepar vad läraren sagt osv. 10 
 

I den nya folkskolestadgan som kom 1882 blev teckningsämnet föreskrivet som ett läroämne 

inom alla skolformerna och där Stuhlmanns metoder var de allena rådande.11  Men runt 

sekelskiftet hade hans metoder fått allt mera kritik då det visade sig att undervisningen inte 

klarade att väcka elevernas intresse för ämnet.  

Allt eftersom Stuhlmanns metoder kom att förkastas och nya mål för bildämnet skrivits in i 

skolans styrdokument, kom undervisningsmetoderna att förändrats mot en individualisering.12 

Vi är nu framme vid början av 1900-talet och bildämnet blev allt mera även ett stöd för andra 

                                                
8 Ibid. s. 11-14 
9 Sten Pettersson, Gunnar Åsén, Bildundervisningen och det pedagogiska rummet, Stockholm 1989 s78 
10 Ibid s. 73 
11 Ibid s. 79 
12 Ibid s. 124 
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ämnen som natur, geografi och historia. Därifrån och fram till slutet av 1960-talet sker en 

utveckling mot ett allt mera fritt skapande och teckningsämnet närmar sig konsten allt mera. 

För klassläraren som tidigare arbetat integrerat med andra ämnen kom detta för många att 

innebära ett tvivel på sin egen kompetens i ämnet. Diskussionerna om ämnet tar ny fart och 

det fria skapandet ifrågasätts. Kritikerna menar nu att teckningsundervisningen borde omfatta 

både kunskap om bild och bildspråk samt skapande bildarbete . 

 I Lgr80 får detta sitt uttryck i att ämnet byter namn från Teckning till Bild, och en ny 

inriktning mot det språkliga, bild som kommunikation. I samband härmed fick skolan också 

ett kulturpolitiskt ansvar, där bildämnet finns med bland de speciellt ansvariga ämnena just 

pga. sin kommunikativa inriktning.13  

Samtidigt finns det i målbeskrivningen med att elevens förmåga att självständigt skapa bilder 

ska utvecklas samt att deras ”lust att arbeta med bilder” ska stärkas, och av huvudmomenten 

finns Bildframställning kvar från Lgr 69. Mål och huvudmoment är gemensamma för samtliga 

stadier. 

I den reviderade nationella Kursplanen i Bild 2000 för grundskolan läggs tonvikten ännu 

tydligare på det kulturella arbetet och skolan som kulturmiljö, men också den kommunikativa 

aspekten på ämnet finns med i mera bestämda ordalag . Att kunskaper ”om” bild och 

bildframställning har stor betydelse för elevens övriga liv och att bildspråket är en väg till 

kunskap och personlig utveckling. Att arbete med bilder synliggör och konkretiserar kunskap.  

 

På gymnasiet har ämnet haft en lite annorlunda utveckling. I och med gymnasiereformen som 

genomfördes på 1960-talet, blev teckningsämnet inte längre obligatoriskt utan valbart. Konst- 

och musikhistoria infördes däremot som ett nytt obligatoriskt ämne på de teoretiska linjerna. 

Syftet var att det skulle tillgodose kravet på estetisk fostran och kulturell allmänbildning. 

 På de tekniska och ekonomiska linjerna fanns varken frivillig teckning eller Konst- och 

musikhistoria med som ämnen.  På de linjer där frivillig teckning fanns med tillskrevs ämnet 

betydelsen av att vara personlighetsutvecklande och att tillgodose kravet på estetisk fostran 

och kulturell allmänbildning.14 

Idag finns bildämnet med i form av Estetisk verksamhet, en valbar 50p kurs men som 

kärnämne tillsammans med dans, musik, formgivning och teater, och tillgängligt för alla 

elever på gymnasiet. Därtill finns Estetiska programmets bild- och formgivningsinriktning, 

där Bild och Form är de största karaktärsämneskurserna. 

                                                
13 Lgr 80 s. 26 
14 Pettersson, a.a., s.116 
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Ämnets syfte  
Utbildningen i ämnet bild och form syftar till att ge kunskaper om bild- och formområdets 
uttrycksmöjligheter och samhälleliga funktion. Ämnet syftar även till att utveckla kreativitet, 
konstnärligt skapande och ett analytiskt tänkande inom bild- och formområdet.15 

 

Innehållet i de fyra kurserna som ingår är präglat av ord och uttryck som;  

kreativ förmåga 

praktiskt arbete med bildområdets olika tekniker 

skapa bilder 

arbeta med såväl traditionella konstnärsmaterial som med nya konstformer 

osv.16 

I en studie av bildämnets lokala kursplaner 17 kan vi utläsa att bildframställningstraditionen 

fortfarande har en framskjuten och stark roll medan den bildspråkliga, som representerar 

nytänkandet, är diffus och något nedtonad i sin innehållsbeskrivning.  

Vad gäller bildframställningens innehåll finns omfattande beskrivningar av material och 

tekniker och tyder på en bredd inom ämnesområdet. 

Olika utvärderingar som gjorts det sista decenniet visar också tydligt att den största delen av 

bildundervisningen läggs på att skapa bilder. 18 

 

Man kan tolka det som att ämnet har en mycket stark hantverksmässig tradition och som har 

bestått sedan Pestalozzis dagar, variation och nytänkande vad gäller bildämnets innehåll i 

läroplaner, kursplaner och andra styrdokument till trots. Däremot har det lett till en avsevärd 

breddning av innehållet, då det ”gamla” lever kvar i samma omfattning trots att ”nytt” 

kommer till, en trend som fortfarande pågår. 

Produktionen/reproduktionen hade från början ett pragmatiskt förhållande till den tekniska 

sfären genom linearritningen och geometrin. Därefter gled teckningsundervisningen över mot 

att bli ett arbete med illustrationer och liknande till andra ämnen, religionskunskapen, 

naturkunskap osv. I och med att modernismens och utvecklingspsykologin framtoning under 

1900-talets första hälft skedde också en förändring inom teckningsämnet som då går in i en 

period präglat av fritt skapande, från samhällsnytta till individuell nytta19 vilket skulle komma 

att få ett starkt fäste. 

                                                
15 Skolverket, kursinfo 2006/07, Gy/ämnen/bild och form 
16 SKOLFS: 2000:18 
17 Karin Wester, Tradition och förnyelse i Bild, Konstfack, Stockholm 2006 
18 Nationella utvärderingen i bild 1992(Skolverket 1993), Mål och styrdokument-analys och utveckling(Mås-  
projektet) Skolverket, Nationella Utvärderingen, Skolverket 2003. 
19 Pettersson a.a., s. 120 
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I samband med att SÖ (Skolöverstyrelsen) introducerade utbildningsserien Skola i utveckling 

gav man 1982 ut en skrift, Bildspråket i skolan. Där står följande: 

Det har aldrig tidigare i någon svensk läroplan markerats så klart som i Lgr80 att det i skolan 
finns fler språk än svenska. Orsaken är att det idag finns utvecklingspsykologiska, pedagogiska 
och kulturpolitiska kunskaper som talar för en sådan vidgning av språkbegreppet. 
 

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ämnets tradition har gått från en inriktning av praktisk nytta 

via fritt skapande och gestaltning mot den beskrivning av ämnet vi nu har i måldokument, 

kursplaner och lokala skolplaner. Här ses bilden som ett medel för kommunikation. Den 

språkliga inriktningen och bild som kommunikationsämne har dock fått en underordnad 

betydelse i praktiken, då den skapande verksamheten fortfarande dominerar. 

Inom bildämnet är alltså hantverkstraditionen stark, det handlar alltså om HUR vi hanterar 

tekniker och material, skickligheten i att forma och konstruera bilder så som man tänkt sig 

och föreställer sig.  Hantverket blir en viktig del i processen för att lyckas i avsikt att uttrycka 

eller förmedla just den känslan, tanken, åsikten som avsågs. Det är här det språkliga 

perspektivet på bildämnet kommer till. Innehållet i bilderna dvs. VAD som ska reproduceras.  

 

 

2.2.2 Matematikämnet  
– från geometri till språk 

Vad finns det för möjligheter inom matematikämnet till integration, vilka är 

beröringspunkterna? Har traditioner här, liksom inom bildämnet starkt fäste? Är de i så fall ett 

hinder för integrering? 

Jag börjar avsnittet med att utreda vad matematikämnet är och vad det innehåller. 

 
”Matematiken är en lärobyggnad, som vuxit fram under årtusenden. Det är frågan om en 
historisk process, nära förbunden med den kulturella utvecklingen.20  

 

Matematik sägs vara den äldsta av alla vetenskaper, och har under nästan alla århundrade haft 

en hög status. Med hjälp av matematiken kunde man bestämma och beräkna tid, med 

matematiken kunde man ”beskriva världen”. Fram till 1600-talet hade vi en konkret 

matematik som hjälpte till att lösa problem i vardagen. På 1600-talet kom vetenskapsmän som 

Newton och Descartes. Stora framsteg inom naturvetenskap och teknik krävde en utveckling 

                                                
20 Thompson, Jan: ”Matematiken i historien”. Studentlitteratur, Lund 1996. 
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av matematiken och symbolernas matematik började växa fram. Matematiken blev nu ett 

erkänt svårt ämne som fjärmade sig från vardagen och förknippades med teoretisk kunskap. 

Traditionell syn på matematik som i mycket styrts av formell behandling av framförallt 

skriftliga beräkningar efter bestämda regler och formler upprätthålls i konsistens med gammal 

styrning uppifrån och traditionen att läraren är en auktoritet som i inget annat ämne. 

Empirismen som kunskapsteori är den som präglat matematikundervisningen enl. många 

forskare.21 

Matematikundervisningen betraktas av många som traditionstyngd till både innehåll och 

arbetsformer, vilket kan vara en av flera förklaringar till den undervisningspraktik som råder. 

Lärare har här alltid haft en nyckelroll genom att i sista hand bestämma innehåll och 

uppläggning av matematikundervisningen i skolan. Genom läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 

blev lärarens ansvar än större och också mer explicit formulerat än tidigare. 

Under egen skolgång och lärarutbildning, genom påverkan av olika aktörer i skola och 

samhälle har lärare undan för undan byggt upp en tyst och oreflekterad tradition kring vad 

matematik i skolan är och hur det ska undervisas. 

Om målen för Grundskolan; 

• ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga 
egenskaper hos geometriska figurer och mönster, 

• kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och 
bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader, 

• kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt 
kunna tolka och använda ritningar och kartor. 22 

 

Av tradition har matematikstudierna varit starkt inriktade på att utveckla färdigheter – att t.ex. 

utföra beräkningar, förenkla algebraiska uttryck och lösa ekvationer. Undan för undan har vi 

höjt förväntningarna och skjutit fokus mot kunnande kring t.ex. tillämpning, kommunikation 

och problemlösningsförmåga i våra matematikkurser. Det gäller också kunnande om 

matematikens bärande idéer samt om matematikens betydelse och roll i samhället och i 

kulturlivet. 

 

 

Lärarrollen tycks vara viktigare inom matematikämnet, om vi litar till Skolverkets rapport: 

Läraren anges samstämmigt av eleverna som den absolut viktigaste faktorn för 
lusten att lära. Det gäller alla elevgrupper vid alla enheter. Lärarens engagemang 
och förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla att kunskap är 
en glädje i sig är central. Eleverna önskar lärare som har tilltro till elevernas 

                                                
21 Anna Palmer, Matematik i förändring, Lärarhögskolan i Stockholm, 2005, s. 20. 
22 SKOLFS:5. 
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förmåga att lära t.ex. matematik, har kunskaper i ämnet, som är lyhörda 
för vad eleverna har svårt att förstå och som kan förklara bra. 

 

Utsedd till ”Sveriges bästa mattelärare” blev nyligen matematikläraren Stavros Louca från 

Rinkebyskolan i Stockholm. Han fick nyligen Ingvar Lindqvist-priset med motiveringen; ” att 

han med ’auktoritet och stor kärlek’ lotsar sina elever till en enastående kunskapsutveckling i 

matematik”. 

I en artikel i Dagens Nyheter berättar han om hur han lyckas väcka trötta elevernas intresse 

för matematik, genom att likt ett lassokast fånga dem med tankeväckande matematikexempel. 

Vidare berättar han hur han märkt att många lärare fokuserar för mycket på själva 

undervisningen, vilken pedagogik, eller vilket sorts material man använder. ”Man måste vinna 

barnens hjärta och det gör man genom att visa att man är intresserad av dem”.23  

”Det finns inga ord för att beskriva honom som lärare. Det allra bästa var att han hela tiden fick 
oss elever att vilja jobba vidare” 

Sarah Khokhar, före detta elev.24 
 

Är lärarrollen viktigare inom matematikämnet än inom t.ex. bild? 

En viktig faktor är lärarens egen syn på lärande generellt och på lärande inom sitt 

ämne/ämnesområde. För vissa är matematik kursplanernas innehåll eller t.o.m. begränsat till 

dess uppnåendemål. För andra är matematik synonymt med lärobokens innehåll. 

Inspektörerna har också mött lärare som uttrycker en betydligt bredare och mer reflekterad 

syn på vad matematik och matematisk aktivitet är. Dessa lärare talar gärna om matematik som 

en aktiv och kreativ process. Förståelse, sammanhang, förmåga att resonera matematik i olika 

kontexter, att kommunicera matematik och nyfikenhet är kvalitéer i matematiklärandet som 

lyfts fram. 

Ur Skolverkets förslag till kursplan för Gymnasiet i ämnet Matematik, 2006-01-31; 
 

Mål 
Målet för undervisningen i ämnet är att eleven skall 
• utveckla förmåga att förstå och använda sig av matematiska begrepp och se 
sambanden mellan olika begrepp, 
• utveckla förmåga att hantera och lösa matematiska problem, värdera lösningar 
samt modellera problemsituationer, 
• utveckla förmåga att använda procedurer och lösa rutinuppgifter, 
• utveckla förmåga att föra resonemang samt kommunicera och argumentera 
logiskt, såväl språkligt som med hjälp av matematikens symboler och övriga 
representationer, 
• utveckla förmåga att sätta kunskaper i matematik i ett historiskt, yrkesmässigt 
och samhälleligt sammanhang samt i relation till karaktärsämnena. 

 

                                                
23 Anders Steinvall, Lärarjobbet ett kall, DN, 28 mars 2006. 
24 DN, 28 mars 2006. 
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Enligt mina egna erfarenheter och tillgängliga utredningar om elevers syn på 

matematikämnet, finns det en övervägande negativ syn på ämnet. Detta är särskilt uttryckt 

bland elever från det Estetiska programmet (ES). Detta återspeglas också i resultaten från de 

nationella proven för A-kursen, där upp till 50 procent av eleverna på flera av programmen 

vissa terminer inte når upp till ett godkänt resultat. Många ser främst A-kursen som en fråga 

om att samla betyg och gymnasiepoäng inför fortsatta studier, men även åsikter som att 

kursen innehållsligt saknar relevans både i skolan och för eventuell fortsatt utbildning.25 

Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets 

historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. 

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven 

möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att 

uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 

Att matematik och bild/teckning en gång varit mera integrerade med varandra tidigare i 

skolhistorien kan vi konstatera bl.a. då vi läser om Pestalozzi och hans lärjungars strävanden 

att göra teckning till något för alla. Genom att bryta ner och ordna till olika geometriska 

former som fick utgöra basen i teckningsundervisningen närmade man sig matematiken. Detta 

utvecklades så småningom till linearritning som skulle ge grunden för matematiska studier 

och ”den mera utvecklade ritkonsten”. Man förordade att lärarna skulle ges färdigheter i att 

undervisa ”geometri och linearritning”. I mitten av 1860-talet då reglementet förnyades blev 

dock teckning ett eget ämne.26 

I skolans högre klasser bör särskilt övas linjarritning. Svårare uppgifter kunna genomgås vid 
geometrilektionerna och utföras under teckningstimmarna eller som hemuppgift.// 
//Att lärjungarna kunna fatta och i huvudsak överskåda en så fulländad tankebyggnad som 
Euklides´Elementa är i och för sig ett bevis för geometrins stora bildningsvärde.27  
 

Geometrin tycks ha haft en stark ställning i skolan ända fram till mitten av 1960-talet 

Lgr 69 innebar stora förändringar då många moment i geometriundervisningen flyttades nedåt 

i årskurserna. Det var tänkt att man praktiskt skulle jobba med avbildningsgeometrin för att 

bland de yngre barnen konkretisera begrepp och föreställningar. Istället kom den mer eller 

mindre att avfärdas och istället införde man ett mängdteoretiskt tankesätt. Många menade att 

                                                
25 Skolverket: Lusten att lära, med fokus på matematik. Rapport 221, Örebro 2003. s. 47. 
26 Sten Pettersson, Gunnar Åsén ,Bildundervisningen och det pedagogiska rummet, Stockholm 1989 s. 76. 
27 Anna Rönström, Lärobok i geometri, för realskolor och flickskolor, Gleerups förlag, Lund 1909. 
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här hade geometrin så gott som försvunnit från grundskolans matematikundervisning, för att 

senare komma att försiktigt förordas i Lgr 80.28 

 
Idag vill man även betrakta matematikämnet som ett språk, ett kommunikativt ämne, i 

benämningens vidaste bemärkelse. Man åsyftar då sambandet mellan god språkbehärskning 

och matematisk förståelse, och att ett väl utvecklat språk är en nödvändig förutsättning för allt 

lärande. Man menar att genom språket utvecklas matematiska begrepp, eleven blir medveten 

om sitt kunnande och om hur man lär.29 

Sammanfattningsvis kan konstateras att matematikämnet har en starkt vetenskapligt förankrad 

tradition. Där läraren har nyckelrollen och en stark ställning, är en auktoritet. 

Läromedlet, läroboken, har också en stor betydelse och arbetet är tydligt inriktat på att följa 

den.  

 

2.2.3 Vad betyder ämnesintegrering 

Lydelsen enligt uppslagsboken; 

Integrera [förena till en enhet, sammansmälta, samordna; inkorporera, införliva, inordna, 

inlemma].30 

Man kan konstatera att ordet ämnesintegration har olika innebörd beroende i vilken kontext 

det används. I skolförordningen används ordet ämnesövergripande, och jag har valt att i 

uppsatsen dra likhetstecken mellan dessa båda. I styrdokument kan vi utläsa att ha 

övergripande perspektiv och uppfatta sammanhang är det som eftersträvas. 

 

 

 

2.2.4 Goda exempel 

Vid en utbildningsdag i Uppsala på 1980-talet, föreläste psykologen, författaren och forskaren 

Agnes Nobel under temat ”Hur får kunskap liv?”. Hon betonade där vårt behov av en estetisk 

dimension både inom uppfostran och inom utbildning, och att vi kan använda konsten som en 

förståelseform.31 Det första goda exemplet är just Riksutställningars utställning, 

                                                
28 Formaliserad geometri finns endast med för Högstadiet. Se lgr 80 s. 105 ;Nämnaren 81/82 nr3, 
Tema:Geometri. 
29 Skolverket: Lusten att lära, med fokus på matematik. Rapport 221, Örebro 2003. s. 44. 
30 http://www.synonymer.se/?query=integrera&btnS=Hitta+synonymer. 12 mars 2006. 
31 Om detta har Agnes Nobel också skrivit i boken Hur får kunskap liv? , Carlsson Bokförlag AB. 
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”Kalejdoskopet öppnar sig” 1985 , och som hon omnämner i sin föreläsning. Där det också 

ingick en verkstad att arbeta i med mötet mellan bild och matematik.   

Anthony Furness, lärare, konstnär och läromedelsförfattare, och som var arkitekten bakom 

utställningen har undervisat i matematik på högskola, i grundskola och förskola.  

I en intervju jag gjorde med honom i Stockholm den 15 november 2005, berättar han om hur 

han tänker sig vad integrering kan bestå i mellan ämnena. 

För Anthony Furness är matematik konst, han arbetar med matematiken utifrån ett abstrakt 

och konstnärligt sätt, han menar att matematik är mönster och former. 

Han menar att bild och matematik verkligen har många beröringspunkter och berättar vidare 

om de kopplingar man får genom att bilda par, skapa mönster, jobba med tallinjen och 

aritmetiken, rita spiraler, bygga kristaller, konstruera och jämföra. 

Här är det hantverket och inte det bildspråkliga inom bildämnet som knyter an, men också 

förmågan att ”kunna se” och uppfatta former, volymer och mönster och att vara kreativ. 

Enligt Furness ligger vinsten i att man får barnen att begripa samma förhållanden fast med 

olika ”språk”, där bilden står för det visuella. Att det skulle ge dem ett rikare sätt att tänka på 

och för skolan en möjlig väg att fånga in grupper av elever som inte annars skulle förstå dessa 

förhållanden eller samband.  

Anthony Furness har tillsammans med Ilkka Isaksson också konstruerat/författat ett 

multimedieprogram ”Euklides” där bild och matematik förenas. 32 Programmet syftar till att 

framhäva matematik som estetisk upplevelse, och bygger på att man aktivt söker kopplingar 

mellan tal, geometri och geometriska former i omgivningen. Det är upplagt i tre delar: 

Verkstad, Bibliotek och en Handledning.  

Ritdelen i programmet består av ett rutnät där man snabbt och enkelt kan rita exakta 

geometriska figurer mellan rutnätets punkter. Det påminner starkt om Stuhlmanns metoder 

som jag beskrivit i matematikavsnittet. I övrigt är övningarna rikt varierade och på olika 

nivåer. Sammantaget kan sägas att det ger ett nytt och spännande perspektiv på matematiken, 

och mötet mellan skapande i hantverket och den visuella i upplevelsen, och som visar på en 

närhet mellan ämnena. 

Detta förekommer också på andra utbildningsnivåer. Exempelvis har konstnären Joaquin 

Rosell, utarbetat ett pedagogiskt pussel ”Bolero” som främjar förståelsen för mått och form. 33 

Att laborera med pusslen ska utveckla logiskt tänkande och intuition samt träna 

koncentrationsförmågan och minnet. Det vänder sig till barn i de tidiga skolåren 1-6. Han har 

                                                
32 Ekelunds förlag AB, 1999. 
33 Ekelunds förlag AB. 
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också varit drivande i flera projekt med Laborativ bild där aktiviteter av traditionell teoretisk 

karaktär i kunskapsämnena (matematik) varvas och sammanflätas med den skapande 

bildverksamheten.34 Beröringspunkterna med matematiken är alltså formuppfattning, fantasi 

och logiskt tänkande. 

 

En del skolor har gjort ämnesintegrering till en profil för sin skola. Ett exempel är Fryshuset i 

Stockholm, som skriver följande på sin hemsida: 

Lärande sker i ett meningsfullt sammanhang och verkligheten är inte indelad i ämnen. Om olika 
skolämnen integreras kan detta hjälpa elever att se helheter. För att på ett djupare, personligt 
plan erövra kunskap, behöver förutom intellektuella resurser även känslor, värderingar, 
upplevelser och erfarenheter aktiveras hos den som lär sig.  
 
Fryshusets KunskapsCentrum har valt Problembaserat lärande, PBL, som pedagogisk metod och 
ett utbildningsupplägg där de olika ämnena/kurserna läses integrerat så långt som möjligt.35 
 

I likhet med Fryshuset är det vanligt att skolor på sina hemsidor lägger ut beskrivningar av 

visioner och mål för sin skola där ämnesintegrering och ämnesövergripande arbetssätt står 

med.  

 

Ett nationellt utvecklingsprojekt om konstarter och matematik i lärandet genomfördes 1997- 

vt 2001 där skolor och högskolor utgjort arbetsfältet. 

I antologin Kilskrift, 36 som givits ut i samband med ovan nämnda projekt, finns flera artiklar 

med goda exempel på hur matematiska arbetsprocesser kan ge stimulans från konstarternas 

kunskapsarbete och omvänt. Beröringspunkterna har lyfts fram och utforskats för att föras in i 

ett samarbete över ämnesgränserna. 

Östra skolan i Luleå var en av de skolor som visade intresse för projektet. De arbetade redan 

problemorienterat och eleverna formulerade egna undersökningar, och hade en vilja att 

utveckla sin undervisning inom dessa ämnen. Deras arbetssätt att närma sig matematiken 

genom bildämnet, kunde t.ex. vara att utifrån en ritning eller skiss (av en Friggebod eller en 

blodkropp), skapa en skalenlig modell. Under arbetets gång har eleverna använt olika 

matematiska beräkningar som enligt lärarna gett ungdomarna en djupare och bredare 

förståelse för matematik.37 

Gemensamt för de olika projekten är viljan/målsättningen att skapa helhetsperspektiv, belysa 

från flera håll, förstå på flera eller andra sätt, utveckla synen på lärandet genom de olika 

                                                
34 Ex Källaskolan i Norberg, 2003. 
35 www.fryshuset.se. 20 mars 2006. 
36 Madeleine Hjort (mfl) Kilskrift,om konstarter i lärandet, Carlsson Bokförlag, Stockholm 2002. 
37 Ibid. s. 32. 
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konstarterna. Avsikterna har varit och är att öka motivationen och fånga elevernas intresse 

och vilja till att ta ett ökat ansvar för sina studier. 

Utvecklingsarbetet inom KIL -projektet anses ha initierat nya arbetssätt med konstarter och 

matematik i skolan. 

 

 

 

2.2.5 Vilka hinder finns för att arbeta ämnesintegrerat? 

Ofta talas det om de farhågor som finns bland bildlärare för att bli betraktade som så kallade 

”hjälplärare” eller att bild blir ett” hjälpämne” till det ämne man samarbetar med.  

Lärare i estetiska ämnen upplever sig ofta tillåtas komma in i samarbetsprocessen allt för sent 

och att deras speciella kompetens inte är fullt överensstämmande med målen för andra 

ämnen.38 

Anthony Furness bekräftar att det faktiskt finns ett motstånd och en ”ovilja” till samarbete 

mellan t.ex. bild- och matematikläraren. Det har han stött på många gånger under de år han 

undervisat i matematik. 

Anthony menar att det finns en tydlig skillnad i inställning till matematiken mellan 

matematiklärare och matematiker.  Matematikläraren är mera inriktad på de tekniska 

kunskaperna medan matematikerns intresse riktar sig mera åt matematikens ursprung, anser 

han. Vilket skulle kunna ligga till grund för matematiklärarens ”motstånd” till att arbeta 

ämnesintegrerat med t.ex. bild, och matematikerns sätt att se på matematiken skulle då ligga 

närmare bildlärarens/ konstnärens förhållningssätt, att matematik är konst, i former och 

mönster. 

I ett samtal jag hade den 24 augusti 2006 med Göran Rundqvist, universitetsadjunkt i 

matematik vid Stockholms Universitet, talar han om hur en dominant högerhjärna skulle 

kunna vara ett hinder vid matematikinlärning, framförallt inom de områden av matematiken 

där man måste tänka logiskt. Han menar att för den lärare eller elev som alldeles automatiskt 

använder sin vänsterhjärna när det är fråga om matematiska begrepp kan det vara väldigt svårt 

att sätta sig in i vad det egentligen är för problem många av eleverna med 

inlärningssvårigheter i matematik har.  

 

                                                
38 NU 03, rapport 253 s. 80. 
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I intervjuer och experiment med några av sina elever med matematikinlärningsproblem, har 

han gjort försök med att träna och förbättra vänstra hjärnhalvans arbete genom att dämpa 

påverkan från den högra hjärnhalvan. Dessa försök har gett honom anledning att tro att 

metoden fungerar, då eleverna gjort tydliga framsteg. 

Hur kan då en övning se ut som får en dominerande högerhjärna att ”stå tillbaka” och överlåta 

uppgiften till vänster hjärnhalva? 

Exempel; 

– vi ber en person göra en ensam kung schack och matt med hjälp av torn och kung. De 
schackregler som bestämmer hur torn och kung får flyttas klarar högerhjärnan av att 
memorera men för att förstå den princip som behövs för mattsättning måste vänsterhjärnan 
användas. Denna övning skulle kunna finnas inprogrammerad på en dator med ett riktigt 
schackbräde där pjäsflyttningen är musstyrd. Utgångsställningen är slumpmässig och efter 
varje fullbordad mattsättning får eleven veta vad det minsta antalet drag till matt egentligen 
var, så att han/hon kan mäta sina framsteg.  

– När eleven klarar denna uppgift kan man kanske ta en svårare av samma typ som t.ex att 
sätta matt med två löpare eller kanske t.o.m med löpare och springare. Avsikten är nu 
förstås inte att eleverna ska skolas om till schackspelare utan bara att ge deras 
vänsterhjärnor lite självförtroende.39 

 

2.2.6 Om hjärnan- ett hinder till integrering? 

Hjärnan är mer komplicerad än en stjärna och mera mysteriös.40 

Så inleds kapitlet om hjärnan, i Gregorys bok Öga och hjärna, och som ingick i vår 

kurslitteratur under bildlärarutbildningen (1977-81). Men det har gjorts många upptäckter 

inom hjärnforskningen sedan den skrevs, och mer har klarlagts kring hjärnans funktion.  

Det som kanske väckt störst uppmärksamhet inom konst- och undervisningsområdet, är 

kanske det som den amerikanske nobelpristagaren Roger W Sperry kom fram till i sina 

omtalade hjärnklyvningsförsök. 41  Hans upptäckter var bl.a. att hjärnans båda hemisfärer, 

högra respektive vänstra, arbetar med uppfattningsfunktioner på högre nivå, och att de 

använder olika metoder eller tillstånd42 för att bearbeta information. Den vänstra halvan är 

mer passivt memorerande och sköter insamlandet av neutral data, medan den högra arbetar 

mer kreativt, skapar sammanhang, sammanställer och hittar förklaringar. Sperry menade att 

de kopplingar som sker mellan den högra och den vänstra hjärnhalvan i tidig ålder är oerhört 

betydelsefulla. Inte minst spelar den motoriska aktiviteten stor roll vid utvecklingen av den 

                                                
39 http://www.math.kth.se/~goranr/sjuan.htm,, 19 augusti 2006. 
40Gregory R.L Öga och hjärna.,Bonniers Italien 1966. 
41 http://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_W._Sperry. 12 april 2006. 
42 Edwards, B. a.a., s. 8. 
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intellektuella kapaciteten. Sperrys resultat har haft stor betydelse för den forskning om 

hjärnan som fortfarande pågår. 

Genom att bl.a. bedöva ena hjärnhalvan på försökspersoner har man kunnat kartlägga inom 

vilka områden de är specialiserade.  

Höger hjärnhalva beskrivs vara den konstnärliga och kreativa, verbala och intuitiva, och här 

finns känslorna, färg och formuppfattning, musikalitet samt förmågan att snabbt se helheter. 

Vänster hjärnhalva däremot är den språkliga och intellektuella, verbala och rationella. Här 

ligger förmågan till logiskt tänkande och analys. Ord, tal och skrift, siffror och matematik 

samt arbetar med sammanhängande tankar, drar slutsatser.  

I västvärlden är det för det mesta den vänstra halvans funktioner som premieras och som man 

sedan länge ansett vara den dominanta.  

 

Betty Edwards, forskare och konstnär verksam vid California State University, började i slutet 

av 1960-talet att göra vetenskapliga experiment med syfte att ta reda på varför vissa elever 

lärde sig teckna/avbilda lättare än andra. Resultaten av hennes forskning gav henne insikten 

att en elevs förmåga att teckna kan styras av förmågan att ”ställa om” från hjärnans vänster-

tillstånd till höger-tillståndet.  

Utifrån detta har hon sedan formulerat en grundläggande premiss som går ut på att man 

genom att aktivera höger-hjärnans särskilda funktioner utveckla ett nytt sätt att se, och på så 

sätt lära sig att teckna/avbilda. 

Ett exempel på hur detta kunde gå till är när hon lät eleverna rita av en teckning som läggs 

upp och ned. Att förstå vad teckningen föreställer är vänsterhjärnans uppgift och när 

teckningen ligger upp och ned klarar den inte det. 

Betty Edwards bok är resultatet av seriös forskning och flera år av vetenskapliga experiment. 

Det är också allmänt omvittnat att hennes metod verkligen fungerar.  

Denna metod har jag själv använt i min bildundervisning och den har varit framgångsrik, det 

har fungerat. Det har gjort att jag har funderat en hel del kring detta och att det skulle väl 

också kunna användas åt andra hållet. Det är i det här sammanhanget jag möter och samtalar 

med matematikläraren Göran Rundqvist. 
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3 SLUTDISKUSSION - SAMMANFATTNING 

Inom bildämnet tyder det mesta på att det är den skapande verksamheten som dominerar 

undervisningen, inom såväl grundskolans som gymnasiets bildkurser. Hantverkstraditionen 

har ett starkt fäste och den språkliga ambitionen vad det gäller bildämnets nyare inriktning har 

fortfarande en underordnad betydelse i praktiken. Matematikämnets explicita tradition 

däremot är förankrad i naturvetenskapen och med ett teoretiskt inriktat arbetssätt som till stora 

delar utgår från läroboken med läraren i en betydelsefull och viktig position.  

Dessa olika traditioner starkt förankrade inom respektive ämne skulle kunna stå som ett 

hinder till integrering. Det kan göra det svårt att ”ta till sig ” respektive ämnes förhållningssätt 

till inlärning.  

Tar vi däremot i beaktande vad forskningen, enligt Sperry m.fl. pekar på vad det gäller 

hjärnans sätt att arbeta och hur den tar till sig och bearbetar information, så kommer vi till en 

korsväg. Här kan alltså både möjligheter och hinder finnas. Möjligheter genom höger 

hjärnhalvas förmåga till kreativitet och uppfatta helheter skulle förstärka och komplettera 

vänster hjärnhalvas förmåga till logiskt tänkande och analys.  

Men också hinder genom detta att personer med en dominant högerhjärna skulle kunna ha 

svårigheter med att koncentrera sig i arbete med tal, siffror och logiskt tänkande. Liksom 

personer med en dominerande vänster hjärnhalva skulle ha svårigheter med att avbilda, enligt 

Betty Edwards forsknings exempel.  

Om vi istället skulle se på integrering som ett sätt för ämnena att komplettera varandra, finns 

flera goda exempel på detta både i teorin och i praktiken. Ett flertal läromedel är gjorda just 

utifrån den aspekten och har praktiserats av t.ex. Joaquin Rosell och Anthony Furness.  

Enligt den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, ser eleverna bildämnet som ett av 

de ”roligaste” och ”intressantaste” ämnena men ett av de minst viktiga. Matematikämnet 

däremot betraktas av en övervägande del som ”tråkigt” och ”svårt” men hamnar högt upp vad 

det gäller ”viktigt” ämne. 

Jag kan alltså konstatera att vissa hinder finns till integrering mellan ämnena bild och 

matematik men att möjligheterna är fler och mera uppenbara. Dessa skulle då vara;  

• viljan och ambitionen från vår statsmakt, lärare och elever 

•  tillgången på läromedel inom området 

•  ämnenas specifika innehåll  

• människans kapacitet 
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Schematisk sammanställning av förhållandet mellan ämnena 
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4 REFLEKTIONER 

Genom min berättelse i inledningens början har jag försökt skapa en bild av den tid som är 

bakgrunden till min undersökning och som gjort mej intresserad av de frågor som rör ämnena 

bild och matematik. Den ger också en indikation på hur viktig miljön är när vi växer upp, och 

då inte minst skolans. Berättelsen får också stå som ett korrelerande exempel i ett tidsmässigt 

perspektiv, nära ett halvt decennium, och vara en motbild av erfarenhet till mitt eget arbete 

som bild- och matematiklärare idag. 

Med beskrivningen från lekskolan, vägen dit och vad vi gjorde där vill jag belysa flera saker. 

Dels minnet, hur vi minns saker och hur det präglas i bilder, av dofter, former, ljus och 

färger.43 Men också hur det matematiska tänkandet kommer in i tidig ålder och hur vi 

påverkas i vår formuppfattning. 

                                                
43 Här skulle jag kunna utveckla resonemanget kring hjärnans minnes- och inlärningsfunktioner och forskningen 
kring det. Det är ett stort och intressant forskningsområde som jag får överlåta till någon annan, och jag hänvisar 
till det korta avsnitt jag har med om hjärnhalvorna och Betty Edwards teorier. 
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Sedan kommer jag in på grundskoletiden där bildskapandet finns till en början i liten 

omfattning för att sedan på högstadiet, få förhållandevis stort utrymme. Vilket också visar 

vilken betydelse det har för fortsatta studier. Från att ha framställt enstaka illustrationer i 

böcker på lågstadiet, via teckningstävlingen mm på mellanstadiet till att ha bild i särskild sal 

med en för ämnet specialutbildad lärare. Men tonårstiden på högstadiet är också en tid av oro 

och stress. Här finns exemplet på vad missförhållanden, som täta byten av lärare, och vad 

”den gamla tidens” auktoritära pedagogik kan orsaka. Dålig självkänsla, självförtroende och 

vilja till ”revolt”. Det ger också en fingervisning till den tid som var, det ”politiska läget”, 

1968. 

Den sista delen av berättelsen, handlar om vad en positiv bejakande miljö kan bidra till, vad 

det gäller själförtroende, insikt och om möjligheter till utveckling. Jag ser det som att närhet 

infann sig mellan å ena sidan mig och lärare men också mellan de olika ämnena. 

Matematikläraren, Mauritz, hade ett okomplicerat och lugnt förhållningssätt till matematiken 

han lyckades avdramatisera ämnet som vetenskap, och genom att visa på sammanhang 

lyckades han skapa helhet i förståelsen.  

Om jag skulle utgå från Betty Edwards forskning och teorier så är jag nog en typisk 

högerhjärna, och de bekymmer jag haft med matematiken bero på min vänsterhjärnas dåliga 

självförtroende. 

De problem som mina elever på Estetiska programmet har idag med matematiken, som 

upplevs som svår att förstå, enformig och meningslös, är alltså något jag känner igen men som 

jag vet går att ändra på.  

Distans, finns hos läraren i förhållningssättet till ämnet/ämnena och till eleverna, och kan yttra 

sig i form av fördomar, som skapar hinder för integrering. 

Närhet uppstår då läraren har ett förtroendefullt förhållande till ämnet och eleven och, skapa 

förutsättningar för aha-upplevelser. T.ex. genom att visa på sammanhang och sträva efter en 

helhetssyn. 

I bild och matematik avsnittet, där har jag försökt beskriva hur traditioner inom respektive 

ämne växt till och befästs, framkommer hur hantverkstraditionen inom bildämnet fortfarande 

dominerar. Detta tolkar jag bottnar i att de flesta av oss har ett inneboende behov av att skapa, 

och när vi skapar känner vi lust. 

Att teckna, måla, skulptera, filma, fotografera osv. upplever vi som roligt. Kanske från den 

vällustkänsla som infinner sig när färgerna fastnar och sprider sig på det vita pappret, eller när 

en bild sakta kommer fram i badet i fotolabbet, och då vi i datorns Photoshop experimenterar 

och med lätthet kan förändra, förvrida och bestämma den bilden som nyss tagits. 
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Det fascinerar för att vi kan påverka. Det ger oss lustkänslor för att vi kan bestämma och vi 

har möjligheten i vår hand. 

Linjer, former, färger i olika styrkor och bredder som ska länkas/smälta samman med en idé, 

en tanke en vilja att beskriva något. Förstärka och förklara vetenskap, tydliggöra, för egen 

eller för andras räkning. ”Skapande, så som vi känner till det, börjar alltid i världar som vi 

redan har; skapandet är ett återskapande”.44 

När vi kommer till skolan har vi med oss kunskaper som vi förvärvat i vardagslivet, men i 

skolan där man försöker återskapa vardagssituationerna, blir de sällan riktigt lika, och vi 

känner inte igen oss. Verkligheten blir sönderstyckad i bitar och detaljer som vi sedan ska 

försöka pussla ihop. Vilket sällan lyckas. Om matematikämnet finns på en av bitarna i det 

pusslet och bildämnet på en annan, så har de inte former som tillåter att de att sätts samman.  

Matematik sägs vara den äldsta av alla vetenskaper, och har under nästan alla århundraden 

haft en hög status. Med hjälp av matematiken kunde man bestämma och beräkna, man kunde 

beskriva världen. Ett svårt ämne, förknippat med teoretisk kunskap. 

Konsten i form av måleri, teckningar, grafik, skulptur, film, teaterkulisser, fotografiet 

nyhetsbilden, diagram finns där så att vi lättare ska förstå sammanhang och bildarbetet ska 

utveckla vår känsla för form. 

Men kan arbete med bilder (i alla dess former) ge oss andra kunskaper än just den som bilden 

i sig förmedlar, och kan annan ny kunskap alstras?   

 

Mina egna erfarenheter efter drygt 20 års undervisning på grundskola och gymnasiet är att 

ämnesövergripande arbete förekommer i ringa omfattning. Om det förekommit har det varit i 

kortare perioder och i projekt form, inte kontinuerligt i det dagliga arbetet. Farhågor att 

bildämnet vid ett ämnesövergripande arbetssätt skulle fungera som ett ”hjälpämne” och 

bildlärarna som ”hjälpgummor” tycks ju var utbrett bland lärarna. 

Att arbete med matematik på detta sätt kan fungera som en upplevelse och sammanhang för 

den som är rädd för matematik. Många som känner skräck för matten har säkerligen kört fast i 

”siffer- och räkneträsket”. 

 

 

 

 

                                                
44Goodman 1978, Dahlman, Ylva; Kunskap genom bilder ,Uppsala 2004,  s. 27.  
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Till sist 

Allt sedan mina första undersökningar inför denna uppsats har jag haft min fulla 

uppmärksamhet starkt inriktad mot att hitta ett sätt att arbeta med mina elever på estetiskt 

program med bildskapande och matematik, i som jag tänkte mig ”en skön förening”. Jag hade 

till och med ett namnförslag på det, ett nytt ämne - VISTIK. De skulle kunna komma att bli 

deras alternativa arbetssätt i att tillägna sig kunskaper i matematik.  

Om det nu är som bl.a. Gunnar Åsén menar, att bildämnet breddats med stoffträngsel och 

urvalsträngsel som följd, skulle detta också tala för införandet av ett nytt ämne vid sidan av 

bildämnet.  

Även Karin Wester, som i sin studie Tradition och förnyelse i Bild, belyser svårigheterna att 

beskriva innehållet i de lokala kursplanerna som rör bildämnets stoff och arbetssätt, pekar på 

behovet av förnyelse i förhållande till styrdokumenten.45 

 

Vare sig jag ville eller inte, så kom jag verkligen fram till något, men kanske inte direkt det 

jag tänkt mig, och Horace Engdals ord ljuder i mina öron om att uppmärksamheten har en 

fiende för den som är nybörjare och som vill visa sig duktig. Men slutsatsen är ändå att det 

finns mera kunskap att hämta och att mitt arbete med eleverna på estetiskt program har 

förutsättningar att utvecklas i enlighet med det jag ovan kommit fram till. 

Ämnesintegrering kan vara bra för att hålla intresset för ämnena vid liv men att det också kan 

vara ett hinder vid inlärningsmomentet.  

Detta blev en avgörande insikt som jag fått, genom arbetet med uppsatsen, och som kommer 

att ha stor betydelse för mitt fortsatta arbete inom bild och matematik. 

Ett självklart forskningsprojekt skulle för min del vara att tillämpa Betty Edwards metoder 

fast åt det andra hållet.  

Men för att bli riktigt duktig i matematik krävs också en vältränad högerhjärna, vilket borde 

innebära att på den punkten var min ”känsla” riktig. 

 

Om det nu var så som jag tänkt om matten så skulle det väl förhålla sig precis tvärtom med 

Esteterna, att de egentligen skulle kunna vara duktiga i matematik, där man kan ha nytta av att 

vara kreativ, skapande och fantasifull, att kunna se mönster, former, rytmer och uppskatta 

mängder och se två- och tredimensionella figurer och ha känsla för proportioner. 

 

                                                
45 Karin Wester, Tradition och förnyelse i Bild, en studie av lokala kursplaner. Konstfack, Stockholm 2006. 
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