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ABSTRAKT 
Det finns stora skillnader mellan min utbildnings två inriktningar konst och matematik, men 

då min intention från början varit att undervisa bild och matematik integrerat har jag under 

utbildningen strävat efter att hitta likheter. Med socialkonstruktionistisk och multimodal teori 

som grund har jag därför genomfört en studie utifrån frågeställningen, Vilka möjligheter och 

fördelar finns med ämnesintegrering i bild och matematik? Då jag hittat begränsat med 

tidigare forskning inom mitt undersökningsområde genomförde jag en aktionsforskning i 

form av en lektion där bild och matematik integreras. Jag har även analyserat kursplanerna i 

ämnena för att hitta likheter och genomfört en intervju med elever där vi diskuterade de 

föreställningar som finns om bild och matematik och jämförde ämnena. Aktionsforskningen 

visade på möjligheter och fördelar med ämnesintegrering, som exempelvis att bryta skolans 

träningslogik och att bredda uttrycks- och kommunikationsmöjligheterna i matematik. I 

kursplanerna anges att båda ämnena ska arbeta undersökande, utforskande och kreativt för att 

eleverna ska utveckla förmågor som att analysera, tolka och kommunicera med sitt material. I 

dessa likheter finns grunden för en givande ämnesintegrerad undervisning. I intervjun 

framkom det en stor diskrepans mellan hur skolverket föreskriver att bild och matematik ska 

undervisas och hur det faktiskt ser ut i skolan. Det blev också tydligt att det finns djupt rotade 

föreställningar om bild och matematik och en väl förankrad träningslogik. Mycket av arbetet 

handlar om att bryta skolans träningslogik och jag tror att en ämnesintegrerad undervisning 

som kullkastar gamla traditioner och bryter ny mark kan vara en väg. Även min gestaltande 

undersökning behandlar vad som händer när man bryter de strikta föreställningar om konst 

och matematik som finns och luckrar upp ämnestraditionerna. Det jag har undersökt är en 

annan sida av matematiken än den vi vanligtvis lär oss i skolan, en matematik som är 

spännande, fantasifull och rolig. Detta genom att förskjuta matematiken från att bara vara 

något användbart till att genom konsten undersöka andra kvaliteter hos den. Genom att leka 

med den matematiska tanken har jag hittat nya sätt att förstå och förhålla mig till den 

matematik jag använt i undersökningen. Jag har genom konsten arbetat med att tänja på de 

föreställningar som finns om matematiken som torr, tråkig och svår. Undersökningen har visat 

på likheter mellan konst och matematik, som att mycket av arbetet inom de båda disciplinerna 

handlar om att utforska, ifrågasätta och förklara världen omkring oss. Undersökningen har 

utmynnat i 800 kvadratiska lådor tillverkade av mina anteckningar från tre terminers 

matematikstudier, lådorna bildar en projektionsyta där en föreläsning i topologi visas. Två 

objekt, en torus och en kaffekopp, även de bestående av mina matematikanteckningar har 

lämnat föreläsningen och flyttat ut i vår verklighet i form av tredimensionella objekt.  



 3 

1 INLEDNING 4 

1.1 BAKGRUND 4 
1.2 SYFTE 5 
1.3 FRÅGESTÄLLNING 5 
1.4 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 6 
1.5 EMPIRI/MATERIAL 6 
1.6 METOD 6 
1.7 TEORI/TOLKNINGSRAM 7 
1.7.1 SOCIALKONSTRUKTIONISM 7 
1.7.2 MULTIMODALITET 8 
1.7.3 NYCKELBEGREPP 9 
1.8 FORSKNINGSÖVERSIKT 11 

2 BEARBETNING OCH ANALYS 12 

2.1 BILD VS MATEMATIK 12 
2.2 KURSPLANER 15 
2.2.1 ÄMNENA SOM KOMMUNIKATIVA, KREATIVA OCH UNDERSÖKANDE 17 
2.3 AKTIONSFORSKNING - OÄNDLIGHETEN 18 
2.3.1 GENOMFÖRANDE 19 
2.3.2 OÄNDLIGHETEN – GESTALTAD OCH I SAMTAL 21 

3 RESULTAT OCH TOLKNING 26 

3.1 KUNSKAP UTAN TRÄNINGSLOGIKENS REDUCERANDE PROBLEMATIK 26 
3.2 MULTIMODAL UNDERVISNING 27 
3.3 ÖVERSPRIDNINGSEFFEKTER 27 
3.4 MOTIVATION 28 

4 SLUTDISKUSSION 28 

GESTALTANDE UNDERSÖKNING 30 

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 

TRYCKTA KÄLLOR 32 
OTRYCKTA KÄLLOR 33 
INTERNETKÄLLOR 33 
ÖVRIGT 34 
BILDFÖRTECKNING 34 
BILAGA 1 – MATEMATISK TEORI 35 
BILAGA 2 – DOKUMENTATION AV GESTALTNINGEN 39 



 4 

1 INLEDNING 
 

Den typiska estetiska upplevelsen kan anses sammansatt av tre på varandra följande stadier: (1) 

en förberedande ansträngning av uppmärksamheten som är nödvändig för själva varseblivningen 

(perceptionen), och som ökar i proportion till vad vi ämnar kalla objektets sammansatthet (S); 

(2) känslan av värde eller det estetiska måttet (M) som är mödans lön; och slutligen (3) insikten 

att objektet karakteriseras av en viss, mer eller mindre dold harmoni, symmetri eller ordning 

(O), som tycks vara nödvändig för den estetiska effekten. /---/ Exaktare uttryckt: om vi betraktar 

M, O och S som mätbara variabler föranleds vi att skriva 

M = O/S 

och därmed i en grundformel uttrycka antagandet att det estetiska måttet bestäms av de ordnade 

sammanhangens täthet i det estetiska objektet.1 

George David Birkhoff (1884-1944) 

 

Det råder ingen brist på historiska referenser till hur konst och matematik samspelar men hur 

relevanta, som annat än kuriosa, Birkhoffs och hans föregångares upptäckter och åsikter är 

idag, är en annan fråga. Förhoppningsvis finns det för vår tid mer användbara samband mellan 

skolans bild- och matematikundervisning som kan användas för att utveckla en spännande, 

utmanande och givande undervisning. 

1.1 Bakgrund 

Mina två inriktningar under utbildningen har varit konst och matematik, två ämnen som jag 

valde helt enkelt för att jag tyckte att de var roligast när jag gick i skolan. Detta har medfört 

att jag under de senaste fyra åren har kastats mellan Konstfack och Matematiska institutionen 

på Stockholms universitet. De två lärosätena kan upplevas som varandras motpoler och det 

har varit både intressant och nyttigt att uppleva dessa ytterligheter. Detta har hjälpt mig att se 

på min utbildning med nya ögon och tillgodogöra mig vissa saker på ett mer mångfasetterat 

sätt. Det är lätt att bara se olikheter i de två disciplinerna konst och matematik, men jag har 

hela tiden försökt hitta likheter och beröringspunkter eftersom det har varit min intention ända 

från början att en dag kunna undervisa bild och matematik integrerat.  

 

Under utbildningens gång har jag mött förvåning men också ett stort intresse för mina 

ämnesval. Många har utryckt förtjusning över hur mycket ämnena skulle kunna tillföra 

varandra och hur bra de kommer att passa att undervisa integrerat, vilket också varit min  

                                                
1 Newman, James Roy (red.) (1956/1977) Sigma: en matematikens kulturhistoria. Band 6, Stockholm; Forum, s. 2285 f. 
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tanke. Ju längre utbildningen har gått desto mer stressad har jag dock blivit övar att ingen 

uppenbarelse om hur min matematik-bild-undervisning ska gå till har visat sig, därför har jag 

insett nödvändigheten av att ta tag i det här och själv göra en undersökning 

1.2 Syfte 

Bild och matematik, två ämnen med djupt rotade ämnestraditioner och väl inarbetade 

föreställningar hur de ska undervisas och vad man ska lära. Det ena roligt men oviktigt, det 

andra tråkigt men viktigt. Frågan är vad som händer om de förenas. Kanske kan till exempel 

den matematiska kunskapen och förståelsen fördjupas om matematiska fenomen bearbetas 

genom konstnärlig aktivitet. Huvudsyftet med undersökningen är att hitta möjligheter och 

fördelar med att undervisar ämnesintegrerat i bild och matematik. Jag ser det också som 

nödvändigt att undersöka vad som gör en sådan integrering relevant. Detta är angeläget då det 

i dagens skola talas mycket om ämnesintegrering och detta arbetssätts förträfflighet, jag har 

dock förstått att ämnesintegreringen ofta är ett oreflekterat arbete utan någon teoretisk grund. 

I artikeln ”Matematik och estetiska ämnen” skriver Magnus Lundin om att se på både bild och 

matematik som undersökande och skapande ämnen och att det finns många likheter i denna 

utforskande verksamhet. Han betonar också vikten av träning i det abstrakta tänkandet och 

hävdar att både bild och matematik kan bidra till detta.2 Utforskande och skapande arbete är 

inget jag har sett mycket av i matematikundervisning jag har bevistat. Snarare syns en djupt 

förankrad ämnestradition, bristande begreppsförståelse och helhetssyn, man ser varje moment 

i matteboken som ett enskilt område och det är mest den mekaniska färdighetsträningen som 

betonas. Min tanke är att det kanske skulle vara lättare att tillgodogöra sig en djupare 

förståelse och helhetsbild i matematiken om man använde bilden och ett estetiskt tänkande 

som ingång. Det vore också kul att genom ämnesintegrering försöka åstadkomma en 

förskjutning av de förutfattade meningar om ämnena som existerar. Kanske kan bilden höja 

rolighetsfaktorn på matematiken och matematiken viktighetsfaktorn på bilden! 

1.3 Frågeställning 

Vilka möjligheter och fördelar finns med ämnesintegrering i bild och matematik?  

                                                
2 Lundin, Magnus (2002) ” Matematik och estetiska ämnen”, i Hjort, Madeleine, m.fl. (red.) Kilskrift - Om konstarter och 
matematik i lärandet. En antologi, Stockholm; Carlssons bokförlag.  
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1.4 Urval och avgränsningar 

Undersökningen behandlar ämnesintegrering i skolämnena bild och matematik, vad det finns 

för möjligheter och varför ämnena lämpar sig att undervisas integrerat. Mitt huvudfokus 

ligger på matematiken men jag har även intresse för vad matematiken kan tillföra till 

bildundervisningen. Studien avser högstadiet eftersom det är där jag för närvarande ser min 

kommande arbetsplats, men jag tror att mina resultat är lika applicerbara på gymnasieskolan. I 

aktionsforskningen i en högstadieklass har jag inriktat mig på ett enda matematiskt begrepp, 

oändligheten. Matematiken är ett så omfattande ämne att det skulle vara en omöjlighet att 

täcka in hela matematiken i en sådan här undersökning och eftersom jag har sett en stor 

bristande förståelse av just sådana abstrakta begrepp var det passande för min undersökning. 

Färdighetsträning av exempelvis ekvationer och liknande däremot verkar fungerar mycket 

bättre och är därför mindre intressant för undersökningen. 

1.5 Empiri/Material  

Mitt material består av dokumentation av mina observationer i form av anteckningar, 

inspelade samtal och bilder, som eleverna producerade, från tillfället då jag genomförde 

aktionsforskning i en högstadieklass. Jag har också intervjuat några elever för att få en 

bakgrund i form av deras tankar kring bild och matematik. Även dokument från Skolverket i 

form av kursplaner kommer att utgöra en del av mitt material.  

1.6 Metod 

Då jag hittat begränsat med tidigare forskning inom mitt undersökningsområde upplevde jag 

det som relevant att genomföra en studie i form av aktionsforskning genom en lektion där bild 

och matematik integreras. Aktionsforskning är ett försök där man provar eller utprövar något 

under kontrollerade betingelser, det som utprövas kan exempelvis vara en metod eller ett 

tillvägagångssätt. Man går aktivt in för att förstå och förändra/förbättra någon form av social 

praktik. Aktionsforskning är en cyklisk process i fyra faser; planering, aktion, observation och 

reflektion.3 Den kvalitativa studien genomförs på en högstadieskola genom informella 

intervjuer (samtal) och formella intervjuer (djupintervjuer) samt en workshopliknande bild- 

och matematiklektion.4 Lektionen blir ett försök att undervisa bild och matematik integrerat i 

en åttondeklass. Jag har valt ett matematiskt begrepp, oändligheten, som utgångspunkt för 

                                                
3 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion, Uppsala; Kunskapsförlaget i Uppsala AB 
Läromedel & Utbildning, s. 45-57 
4 Kullberg, Birgitta (1996/2004) Etnografi i klassrummet, Lund; Studentlitteratur. 
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lektionen. Även om jag tar avstamp i matematiken hoppas jag kunna genomföra lektionen så 

att den blir givande både för bilden och matematiken och att den ger en djupare och förnyad 

kunskap inom ämnena som hade varit svår att uppnå utan att arbeta ämnesintegrerat.  

 

Jag kommer att inta rollen som deltagande observatör, vilket innebär att forskaren är känd för 

undersökningspersonerna och att både dessa och forskaren är medvetna om att rollernas 

relationer har sin utgångspunkt i forskningen.5 Jag vill dock i så stor utsträckning som möjligt 

för eleverna vara läraren och inte forskaren eftersom jag vill att de ska uppleva en så normal 

undervisningssituation som möjligt. Jag har tidigare undervisat flertalet av informanterna så vi 

är inte helt okända för varandra. Då det blir svårt att samtidigt föra fältanteckningar och 

undervisa kommer jag med hjälp av diktafon att spela in lektionen. Kullberg skriver att 

bandspelaren kan fungera som partner för observatören, som samtalar och umgås med 

informanterna på ett sådant sätt att dessa ges möjlighet att undervisa forskaren vad de tänker 

och lär.6  

1.7 Teori/Tolkningsram  

Då ämnesintegrering med de estetiska ämnena ofta sker oreflekterat utan teoretisk grund är 

det på sin plats att reda ut några teorier och begrepp som ligger till grund för min 

undersökning. Som Lisa Öhman-Gullberg skriver så är det ett faktum att trots att 

teoriunderskottet och bristen på empiriska studier som präglar forskning om skola och 

estetiska kommunikationsformer har diskuterats i flertal rapporter och undersökningar verkar 

inte särskilt mycket hända.7  

1.7.1 Socialkonstruktionism  

Enligt socialkonstruktionistisk teori är allt socialt konstruerat, verklighet så väl som kunskap. 

Detta innebär att man inte längre ser kunskap som individuellt producerad utan som något 

som konstrueras människor emellan, det är samspelet mellan människor som är grunden till 

utveckling av kunskap om verkligheten. Detta betyder inte att vi ständigt nyskapar oss själva 

och vår värld utan en omedveten reproduktion av något redan befintligt. Att kunskap är något 

skapat innebär att den alltid är möjlig att förändra, den kan dock i konkreta situationer 

upplevas som låst. Inom socialkonstruktionismen finns inget som ”objektiva fakta”, all 

                                                
5 Kullberg (2004), s. 95 
6 Ibid., s. 100 
7 Öhman-Gullberg, Lisa ”Familjen Svensson i Europa - gestaltning av ett dilemma”, i Lindstrand, Fredrik & Selander, 
Staffan (red.) (2009) Estetiska lärprocesser, Lund; Studentlitteratur, s. 70 
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kunskap kommer av att man tittar på något från ett visst perspektiv och med vissa specifika 

intentioner. Makt framhålls som nära knutet till kunskap och bidrar till att olika fenomen ses 

som självklara, odiskutabla och ”naturliga” medan andra ses som onaturliga, förbigås med 

tystnad eller blir omöjliga att ens tänka sig. I socialkonstruktionistisk teori har språket en 

viktig roll. Istället för att se det som ett representationssystem som objektivt återspeglar en 

given verklighet betraktas språket som socialt konstruerat. Vi skapar representationer av 

verkligheten genom språket som inte speglar något redan existerande. Genom språket 

konstruerar människor världen, sig själva och andra.8 Socialkonstruktionismen utgör den 

teoretiska grund som hela min undersökning vilar på. 

1.7.2 Multimodalitet  

Den multimodala diskursanalysen har sin grund i den kritiska analystradition som härstammar 

från critical linguistics med verk av bland andra Gunther Kress. Kress och Theo van Leeuwen 

har ur socialsemiotiken utvecklat en multifunktionell syn på inte bara tal och skrift utan också 

på bilder, kroppsspråk och ljud som betydelsebärande enheter. Med denna utgångspunkt blir 

det möjligt att ställa liknande frågor till både texter och bilder. Tal och skrift behöver inte vara 

i fokus för kommunikation och interaktion utan den representationsform som är mest 

framträdande kan likaväl vara visuella gestaltningar, gester eller musik. Utgångspunkten är att 

all kommunikation är multimodal, det vill säga bestående av en komplex kombination av 

skilda uttrycksformer, det finns alltså flera sätt att representera/återskapa ett innehåll på. En 

grundtanke inom den multimodala diskursanalysen är att betydelse skapas genom 

interaktionen mellan olika kommunikationsformer.  Meningsskapande kan ses som en aktiv 

och omskapande process och betyder här att en individ, utifrån sitt eget intresse och i en viss 

situation, omformar situationen för att passa det behov mot vilket hon eller han är orienterad. 

Detta innebär att vi skapar och tolkar situationer till synes utifrån våra egna intentioner. 

Intentioner ska dock här förstås som något reglerat av vår erfarenhet och kunskap om hur 

olika sociala situationer kan fungera, hur det är möjligt att handla och tala, vem som har 

tolkningsföreträde och vad som ger mening.9 Det multimodala synsättet ligger till grund för 

min undersökning. Denna teori gör det möjligt att se på bildspråket och det talade språket som 

sammanvävda kommunikationsformer och då även det matematiska språket. 

                                                
8 Tegnér, Kajsa (2007) Om pedagogik på socialkonstruktionistisk grund, Opublicerad artikel. 
9 Öhman-Gullberg, Lisa (2006) Movere, att sätta kunskap i rörelse. En analys av ett ämnesintegrerat arbete i bild och 
samhällskunskap, Malmö; Malmö Högskola, s. 33 ff.  
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1.7.3 Nyckelbegrepp  

Tomas Saar presenterar i forskningsrapporten Konstens metoder och skolans träningslogik ett 

begrepp som blivit användbart för min undersökning, träningslogik.10 Med träningslogik 

menar Saar det som skolan ”bara gör” för att man uppfattar att det måste var på just det sättet, 

och som tillhandahåller ett handlingsförnuft som är tvingande. Han beskriver träningslogikens 

fem faktorer som, reproduktion av färdiga kategorier, fokus på skriftliga beskrivningar, 

föreskriven moral, uteslutning av alternativa rationaliteter och procedurer istället för 

meningsskapade.11 Träningslogiken handlar om att lära eleverna kategorisera kunskap, i 

exempelvis ämnen, och att lära eleverna hitta det rätta svaret. I forskningsrapporten tar Saar 

även upp två andra begrepp som jag använt mig av, den svaga och starka estetiken. Den svaga 

estetiken kan ses som en form av retrospektivt lärande, där gestaltas något som redan finns 

genom att blicka tillbaka mot det. Ett skapande som fungerar stödjande eller illustrerande för 

ett bestämt kunskapsinnehåll som inte förändras av aktiviteten men det kan erfaras ur nya 

synvinklar. Den starka estetiken, är prospektiv den blickar framåt mot det som ännu inte är 

fixerat eller definierat. Det är en estetik som tillåter och kanske kräver att det ursprungliga 

kunskapsinnehållet förändras. Det handlar alltså om två olika slags estetisk kunskap som är 

varandras komplement, inte motsatser. En som fungerar som redskap för att illustrera och 

reproducera ett förutbestämt kunskapsinnehåll och en som ger kunskap för att förändra det.12 

Saars forskning och flera av de begrepp han presenterar har varit betydande för min studie. 

 

Psykologen Howard Gardner presenterar i boken Fem sätt att tänka – av betydelse för 

framtiden det kreativa tänkandet som något som bryter ny mark, framför nya idéer, ställer 

hittills inte ställda frågor, banar väg för nya sätt att tänka och komma fram till oväntade svar. 

Kreativitetens mål är att utöka kunskapen för att ändra konturerna av en genre, eller leda 

erfarenheter i nya och hittills oprövade och oväntade riktningar. Gardner skriver bland annat 

att människor som inte besitter det kreativa tänkandet riskerar att i framtiden ersättas av 

datorer på sina arbetsplatser.13 Kreativitet är ett ord som ofta dyker upp i samtal och texter 

kring både bild- och matematikundervisningen och Gardner ha varit till stor hjälp i att förstå 

vad kreativitet kan innebära.  

 

                                                
10 Saar, Tomas (2005) Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad; Karlstad University Studies. 
11 Ibid., s. 55 
12 Ibid., s. 95 ff. 
13 Gardner, Howard (2009) Fem sätt att tänka – av betydelse för framtiden, Lund; Studentlitteratur. 
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Lars Lindström beskriver en uppdelning, som tidigare använts av Merryl Goldberg och 

Claudia E. Cornett, i hur man undervisar i olika konstarter. Uppdelningen skiljer på att 

undervisa om, i, med eller genom konst. Konst och konstarter ska här förstår som alla de 

estetiska ämnena som undervisas i skolan, teater, dans, musik och bild. Undervisning i och om 

konst är den traditionella formen av undervisning i bild. Kunskap om beskriver ett 

åskådarperspektiv och kunskap i beskriver ett aktörperspektiv, då man undervisar 

konsthistoria undervisar man exempelvis om konst men om man lär ut måleri undervisar man 

i konst. Lindström skriver att om undervisning i och om leder till överspridningseffekt är det 

ofta en lycklig slump. Lärande med konsten betyder att man använder bilder, musik osv. i 

syfte att illustrera och levandegöra. Lärande genom konsten innebär att man istället arbetar 

undersökande med konsten som medium, konsten blir utgångspunkt för hela undervisningen 

och grunden för att problematisera ett område. Vare sig undervisningen sker med eller genom 

konsten är syftet att åstadkomma ett större djup i lärandet, skillnaden i de olika 

undervisningsformerna handlar om hur central ställning konstarterna intar i lärandet. Målet 

med undervisning med konst är mer att aktivera levandegöra eller illustrera än som genom 

konsten att utforska, problematisera eller formulera en uppfattning.14 Detta kan tyckas 

självklart men uppdelningen har varit användbar i undersökningen för att synliggöra hur 

bildämnet kan används på olika sätt i ämnesintegrering. 

 

Med bild och matematik menar jag skolämnena som de undervisas idag förutom i 

undantagsfall när jag med matematik syftar på disciplinen, detta framgår i så fall av 

sammanhanget. Ämnesintegrering kallar jag undervisningsformer där kunskap från två eller 

fler av skolämnena samverkar. Jag syftar då inte på de mer praktiska organisatoriska 

omständigheterna utan på hur själva ämnena interagerar. Ämnesintegrering kan leda till en 

överspridningseffekt. Enligt David Perkins är den centrala innebörden i begreppet förståelse 

att kunna tillämpa sina kunskaper på ett nytt område, vilket ofta är en bristande förmåga hos 

elever. Att undervisa för att uppnå en överspridningseffekt blir då detsamma som att 

undervisa för förståelse.15 I dagens skola är överspridningseffekten en föreställning som blivit 

så stark att den nästan blivit ett axiom. Man arbetar dock ofta i tron att utövande av konstarter 

automatiskt har effekter utöver det rent konstnärliga, som en överspridningseffekt mellan 

måleri och matematik skulle innebära att man blir bättre i matematik genom att exempelvis 

måla.  
                                                
14 Lindström, Lars (2002) ”Att lära genom konsten”, i Hjort, Madeleine, m.fl. (red.) Kilskrift - Om konstarter och matematik i 
lärandet. En antologi, Stockholm; Carlssons bokförlag, s.121 ff. 
15 Ibid., s. 121 
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Min syn på lärande och kunskap är socialkonstruktionistisk, Saar beskriver kunskap utifrån 

den teorin som något som konstrueras och skapas, inget som finns färdigt inuti individen eller 

i en bok utan förstås som en kontinuerlig relation och förhandling mellan individen och 

sammanhanget. Lärandet utgör den process som leder till kunskap.16  

1.8 Forskningsöversikt 

Mycket har skrivits om ämnesintegrering, så mycket att det är ogörligt att greppa. Om 

integrering i just bild och matematik däremot finns inte mycket tidigare forskning, vilken är 

en av anledningarna till att jag ville göra den här undersökningen. Tomas Saars 

forskningsrapport Konstens metoder och skolans träningslogik har blivit viktig för min 

undersökning, framförallt genom införande av begreppet träningslogik.17 En studie från 2002 

utmynnade i antologin Kilskrift, om konstarter och matematik i lärandet.18 Tyvärr räckte bara 

finansieringen till den inledande förstudien och det planerade försöket på två år har ännu inte 

blivit av. I tolv artiklar behandlas på olika sätt matematik i samverkan med konstarterna som 

här syftar på teater, dans, musik och bild. Här fanns även en forskningsöversikt vad gäller 

ämnesintegrering. Undersökningar av ämnesintegrering i bild och andra ämnen finns flera 

exempel på. Nämnas bör Lisa Öhman-Gullbergs licentiatuppsats Movere att sätta kunskap i 

rörelse – en analys av ett ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap teorier 

applicerbara även på ämnesintegrerad undervisning i bild och matematik. Det finns även ett 

antal uppsatser på kandidatnivå som behandlar ämnesintegrering mellan matematik och andra 

estetiska ämnen än bild vilka jag utlämnar. På Konstfack har Matematiken i Bildlärarens 

Händer skrivits, den visade sig tyvärr mindre relevant för mitt arbete.19 Jag har också sökt i 

olika databaser för att hitta artiklar, och fann att Nämnaren. Tidskrift för 

matematikundervisning under de senaste åren har publicerat några artiklar som behandlar bild 

och matematik i skolundervisningen.20 De berättar om hur olika lärare arbetar med bild och 

matematik och där finns många tankar som även jag har. Artiklarna har dock mer formen av 

berättande än av forskning och är därför inget jag har förhållit mig till i den här 

undersökningen. 

                                                
16 Saar, (2005), s. 28 
17 Ibid. 
18 Hjort, Madeleine, m.fl. (red.) (2002) Kilskrift - Om konstarter och matematik i lärandet. En antologi, Stockholm; 
Carlssons bokförlag.  
19 Ståhl, Christina (2006) Matematiken i Bildlärarens Händer, Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 
20 Nämnaren. Tidskrift för matematikundervisning. http://ncm.gu.se 2010-11-23 
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2 BEARBETNING OCH ANALYS 

Jag börjar med att analysera de delar av mitt material som fungerar som en bakgrund till hur 

min undersökning kan förstås, en intervju och en jämförande analys av kursplanerna i bild 

och matematik, och därefter aktionsforskningen på en grundskola. 

2.1 Bild vs Matematik 

Som ett första steg i undersökningen genomförde jag en gruppintervju med fyra elever i 

årskurs nio, för att som en bakgrund till min undersökning ta reda på deras syn på bild och 

matematik. Det jag ville utröna var vad det finns för föreställningar och förväntningar på bild 

och matematik, och se om mina egna föreställningar om vad eleverna tycker och tänker 

stämmer överens med deras. Under intervjun kom det upp både likheter och olikheter i 

undervisningen. Ofta ställdes ämnena mot varandra i elevernas diskussioner och jag tolkar det 

som att de ses som något av motpoler. Det ena viktigt men tråkigt, det andra oviktigt men 

roligt. Bilden omtalades av eleverna som ett skönt avbrott, något man gärna skulle ha varje 

dag för att få slappna av och ha lite kul. Saar skriver att det ofta är så ämnet används, skolan 

har därmed tillgodosett behovet av skapande verksamhet med en tillfällig satsning och övrig 

verksamhet behöver inte lägga tid på sådant. Detta bidrar ytterligare till polariseringen mellan 

så kallade teoretiska och praktiskt skapande ämne och till föreställningen att de konstnärliga 

kunskaperna har sitt eget väsen.21 Matematiken däremot var enligt eleverna ett tråkigt måste 

men fick plus för att det var viktigt för framtiden. Beskrivningen av en vanlig lektion i de 

båda ämnena var slående lika. Först har läraren en genomgång som följs av eget arbete under 

vilket man kan räcka upp handen om man behöver hjälp. Oftare frågar man dock en kompis i 

första hand. Detta förvånade mig då det inte var här jag väntade mig att finna likheter. 

Kursplanerna skriver att bild och matematik ska fungera så att eleverna får känna att de har 

förmåga att klarar av saker och få bättre självförtroende men verkligheten är en annan.  

 
Romina: Matte blir så prestationsångest. 

Kajsa: Jag känner också det! 

Gustav: Jag tror att om man känner, verkligen att om man inte får bra i det betyget…22 

 

Bilden upplevs inte framkalla lika mycket prestationsångest som matematiken av den 

anledningen att man inte har prov i bild, vilket jag tolkar också bidrar till att bild är roligare 

                                                
21 Saar (2005), s. 16 
22 Intervju med elever åk 8, X grundskola 2010-10-18. 



 13 

och mindre viktigt än matematik. Det kommer fram att prestationsångesten ligger mycket i att 

det är så viktigt att få bra betyg i matematik. Varför det är så är dock lite oklart för eleverna 

och den diskussionen leder istället in på ämnenas status.  

 
Isak: Det är prestigefylldare att ha MVG i matte än att ha MVG i bild. 

Gustav: Jaa. 

Isak: Mmm. 

Romina: MVG i bild kan vara, då är man lite så här artistisk. 

Kajsa: Ja, typ. 

Romina: Men matte det är verkligen så här... Då är du smart! 

Kajsa: Ja precis, då är du smart liksom. [skratt] Bild då är du bara så här duktig liksom, redan. 

Romina: Aaa du kan, du har en extra talang.  

Isak: Mmm typ, bra gen. [skratt]23 

 

Här ser man vad som anses som viktiga egenskaper för att lyckas i de olika ämnena, smarthet 

och talang, jag uppfattar att det är medfödda förmågor de talar om. Att det krävs en viss 

talang för att lyckas i bild har jag upplevt att det finns en allmän föreställning om. Senare i 

intervjun kommer det fram att även matematik kräver viss talang. 

 
Romina: Det är så här man måste typ kunna, man måste typ, det är nästan så att man måste vara 

medfödd med så här matematisk ådra. 

Kajsa: Mattetalang! [skratt]24 

 

Men samtidigt verkar det möjligt att plugga sig till ett MVG, vad som krävs för att få bra 

betyg i ämnena skiljer sig dock åt.  
 

Romina: För att få MVG, det är nästan så. [Att man måste ha mattetalang] 

Kajsa: Eller plugga sjukt mycket, asså verkligen nöta hela tiden. 
[…] 

Isak: I bild kan man liksom, bara man gör det… bra. Det behöver liksom inte vara klart före alla 

andra för att man ska få MVG. Så är det i matte, man måste liksom stressa stressa.25 

 

Det här ”bara görandet”, träningslogiken, återkommer hela tiden i samtalet om både bild och 

matematik. Eleverna ser ingen mening med det man jobbar med i skolan, de känner sig inte 

                                                
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid.  
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motiverade och av följande framgår att lärarna sällan verkar anstränga sig nämnvärt för att 

höja motivationen. 

 
Gustav: Nä, nej dom bara, sitt ner skriv, hejdå. 

Romina: För att det är bara liksom så här att man ska kunna, man ska kunna det. 

Kajsa: Dom säger att man kommer ha mycket användning för det i framtiden och det har man 

säkert också fast det är… 

Romina: Fast man kan ju inte tänka i framtiden vad man ska bli, för man har ju ingen aning.26 

 

Jag har märkt att motivationsproblemet är ständigt närvarande i skolan, antingen ifrågasätter 

eleverna varför de ska lära sig det som lärs ut eller så orkar de inte ens ifrågasätta utan lär sig 

bara för att de måste. Ofta motiveras undervisningen av läraren med att det är viktigt för 

framtiden.  
Kajsa: Jag tror att man kommer använda det [matematik] mycket mer i livet om man inte väljer 

att bli något inom bild. Asså jag tycker själv att bild är mycket, mycket roligare än matte liksom!  
Romina: Jag med! 

Gustav: Det är klart! 

Kajsa: Å jag tror inte att jag kommer bli något som gör jättemycket matte heller...27 

 

Detta visar att användning av argumentet om framtida tillämpning av ett ämne för att 

motivera eleverna inte är så verksamt, då eleverna inte ser sig själva som användare av vare 

sig bild eller matematik i sitt kommande yrkesliv eller i sin vardag. Gustav påpekar även helt 

riktigt att ”Man använder ju inte typ rymdgeometri om man ska köpa ett äpple.”28 Även 

föräldrarnas syn på ämnena och hur det påverkar var de ska lägga energi på framkommer i 

kommentarer som. 
 

Kajsa: Mamma är så här, ”du har alltid varit duktig på att rita”, asså du vet den liksom. Matte är 

så här, ”bra nu Kajsa nu ska du plugga inför det här!”. Du vet så där, liksom ett helt annat 

fokus.29 
 

Det som eleverna berättar ger en bild av bild- och matematikämnet som jag känner igen, och 

även finner hos många lärare och föräldrar. De citat som jag har lyft ut var det som kom fram 

                                                
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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under intervjun som jag tycker ger en bra bild av hur ämnena uppfattas i skolan och en 

bakgrund till min undersökning. 

2.2 Kursplaner  

För att få en uppfattning om hur Skolverket ser på bild och matematik som ämnen och vilka 

beröringspunkter det finns mellan dem har jag jämfört kursplanerna för ämnena och letat efter 

likheter. Under Ämnets syfte och roll i utbildningen kan man bland annat läsa om bild: 

 
/---/ Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i att 

framställa, analysera och kommunicera med bilder /…/ och leda till att eleven skaffar sig en 

egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde. Bilder och olika former av 

konstnärlig gestaltning öppnar möjligheter till att /…/ stimulerar förmågan att kritiskt granska 

och pröva sina ställningstaganden. /---/ Bildspråket är en av flera vägar till kunskap /---/ Genom 

sin estetiska och kommunikativa karaktär kan bildämnet bidra till /---/30 
 

Och om matematik: 

 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs 

/…/ för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information /---/ 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 /.../ 31 

 

Från skolverkets sida ses både bild och matematik som språkliga kommunikativa ämnen med 

estetiska värden och att ett viktigt syfte med undervisningen är att lära sig kommunicera med 

de olika språken. Det framgår också att kunskaper i ämnena behövs för att hantera och förstå 

det stora informationsflöde som finns i dagens samhälle. Under Mål att sträva mot hittar man 

också likheter framförallt inom det kommunikativa och analyserande som att resonera, förstå 

och uttrycka sig kring sitt arbete. Ett av målen med matematikundervisningen är att gestalta 

med hjälp av matematik. Både ämnena ska även fungera självförtroendehöjande. I Ämnets 

karaktär och uppbyggnad återfinns i båda kursplanerna ord som skapande och kreativitet.32 

Slutligen anges följande i Bedömningens inriktning för bild: 

 

                                                
30 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen. LPO 94, www.skolverket.se 2010-10-02 
31 Ibid.  
32 Ibid.  
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Bedömningen i ämnet bild gäller elevens förmåga att tolka, förstå, framställa och använda 

bilder. Det är ett kunnande som kommer till uttryck i graden av självständighet och variation i 

sättet att skapa bilder och former, undersöka bildmässiga problem och finna kreativa lösningar. 

Vidare skall bedömningen uppmärksamma elevens säkerhet i och förmåga att kommunicera med 

bilder för att nå ut med sitt budskap.33 
 

Och i bedömningens inriktning för matematik: 
 

Bedömningen avser elevens förmåga att använda och utveckla sitt matematiska kunnande för att 

tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer som förekommer i skola och samhälle, 

till exempel förmågan att upptäcka mönster och /---/ Självständighet och kreativitet är viktiga 

bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet. En viktig aspekt av kunnandet är 

elevens förmåga att uttrycka sina tankar muntligt och skriftligt.34 
 

Vid bedömning i båda ämnena läggs vikt vid att arbeta kreativt och självständigt samt att 

utveckla förmågan att tolka sitt material. För att sammanfatta analysen av kursplanerna som 

helhet ser jag det som att båda ämnena ska arbeta undersökande, utforskande och kreativt med 

problemlösning för att utveckla förmågor som att analysera, tolka och kommunicera sitt 

material. Det första som slår mig är att det här inte är vad jag har sett av undervisningen i 

skolan och det andra lite mer upplyftande är att det inte handlar om helt olika kunskapsformer 

för bild och matematik utan att mycket av det som läroplanen lägger vikt vid går att lära 

genom båda ämnen. Man utvecklar samma förmågor men genom olika angreppssätt. Ur 

socialkonstruktionistiskt synsätt, skriver Saar, kan distinktionen mellan olika kunskapsformer 

ersättas av en analys av olika sätt att handla meningsfullt i olika sociala situationer. 

Skillnaden mellan en matematisk formel och en estetisk produkt behöver inte ligga i att de 

representerar olika kunskapsformer. Det är mer meningsfullt att undersöka vilka inramningar 

och interaktionsmöjligheter som är möjliga och med vilka redskap som uppgiften eller 

objektet uppmärksammas. Matematikens formler kan mycket väl uppmärksammas utifrån 

dess symmetri och sinnliga aspekter som att en bild kan förstås utifrån dess systematiska 

prövande av tekniska möjligheter.35 Enligt det här sättet att tänka finns det all anledning att 

undervisa bild och matematik integrerat, på så vis kan man titta på samma sak men ur olika 

perspektiv och på det sättet fördjupa förståelsen och kunskapen.  

                                                
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Saar (2005), s. 32 
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2.2.1 Ämnena som kommunikativa, kreativa och undersökande 

Det finns många likheter i vad bild- och matematikundervisningen ska leda till i kursplanerna, 

men få av dem går att se i skolverklighetens undervisning. Intervjun visar att det verkar finnas 

en stor diskrepans mellan hur ämnena beskrivs i kursplanen och hur de undervisas. Bild och 

matematik beskrivs av skolverket som språkliga och kommunikativa ämnen. Det är dock inte 

så matematiken uppfattas av de elever jag pratat med. 

  
Isak: Jaaaa asså det är svårare med siffror än att rita. 

Romina: Mmm det är det verkligen, för alla är så här i bild är ju, har ju alla sitt eget så här… 

Kajsa: Sätt? 

Romina: Ja, men asså sitt språk i bilden, man visar någonting. 

Kajsa: Ja, man uttrycker ju sig olika, i matten så måste man ju göra… 

Romina: Där är det ju så här samma, kan du inte den här formeln så kommer du inte kunna det 

här talet. 

Romina: Nä precis. 

Kajsa: Men på bilden kan du ju uttrycka dig på liksom olika sätt. 

Romina: Vilket sätt som helst.36 

 

Jag uppfattade under intervjun en tydlig önskan att matematiken ska vara mer språklig och att 

det ska finnas fler olika uttryckssätt tillgängliga. Idag erbjuds en matematik där reproducerbar 

kunskap premieras men där förståelsen blir underordnad. Jag tror att problemet inte ligger i 

lärostoffet utan i hur det förmedlas till eleverna. Om flera olika sätt att både lära matematik 

och kommunicera sin kunskap erbjuds tror jag inte matematiken skulle upplevas som lika svår 

och enformig. Bild däremot erbjuder möjligheter till olika uttryckssätt. Dock är jag osäker på 

om bildundervisningen alltid är så kommunikativ som eleverna ger uttryck för, eller om det är 

något de lärt sig att den ska vara. När det, som Gustav uttrycker det, handlar om ”att rita ett 

djur, eller vad det var” vet jag inte riktigt var de kommunikativa och bildspråkliga värdena 

ligger.37 En väsentlig del i att kommunicera med både bild och matematik tror jag är att vara 

tydligare med vad det är som ska kommuniceras och hur det kan kommuniceras.  

 

Bild och matematik beskrivs i kursplanerna som ämnen där man använder och utvecklar sin 

kreativa förmåga. Kreativ är ett problematiskt ord som ofta används som om alla visste vad 

det innebar att vara kreativ, utan att det riktigt framgår vad som egentligen menas. Det är ett 

luddigt och svåranvänt ord att använda i kursplaner. Även om syftet är gott är det för oklart 
                                                
36 Intervju med elever åk 8, X grundskola 2010-10-18. 
37 Ibid. 
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för att kunna ligga till grund för undervisning och bedömning. Frågan är då vad läroplanen 

menar med kreativitet och om det handlar om samma kreativitet i bild och matematik. Bild 

ses nog av många som det mest kreativa ämnet och ordet kreativitet finns ofta med i lokala 

mål och betygskriterier, men på ett oreflekterat sätt som jag ser det. Ämnet skulle tjäna på en 

mer genomtänkt användning av ordet, eller byta ut det mot något helt annat, för att komma 

bort från föreställningen att vissa har en medfödd kreativ förmåga och att bildämnet bara är 

till för dessa. Men om man utgår från Gardners beskrivning av kreativt tänkande som något 

som banar väg för nya sätt att tänka och komma fram till oväntade svar, tycker jag kreativitet 

står för något all undervisning bör sträva mot. Men ser man något av denna kreativitet i 

grundskolans undervisning? Rominas kommentar om att du inte förmår lösa uppgiften om du 

inte kan formeln vittnar om en uppfattning som många har om matematiken.38 Det handlar om 

att lära sig något obegripligt utantill. Rominas uttalande visar också på det problem som Saar 

tar upp om skolkunskapen. Matematikuppställningar och formler blir immateriella och vänder 

uppmärksamheten bort från kunskapsinnehållet och mot memorerande procedurer. 

Undervisningens fokus ligger på räknande av typtal och att hitta rätt formler eller sidor i 

läroboken. Matematikens undersökande sida osynliggörs då och kvar blir bara de rena och 

faktiska svaren.39 Samma torde gälla för bildundervisning. Med Gardners beskrivning kräver 

kreativt tänkande ett utforskande arbetssätt, men både i bild- och matematikundervisningen 

hamnar man ofta i att bara göra, man hamnar i träningslogikens fälla. 

 

Kommunikativa, kreativa och forskande förmågor är bara en del av det som kursplanerna 

anger att både bild- och matematikundervisningen ska utveckla hos eleverna. För att utveckla 

en givande integrerad undervisning bör man ta på fasta de beröringspunkter som finns i 

kursplanerna. Där finns kunskaper och förmågor som kan fördjupas genom ämnesintegrering 

och möjligheter att bryta invanda ämnestraditioner och ämnesbunden träningslogik. Jag har 

ovan tittat på några av likheterna och analyserat dem för att få syn på vad de betyder och hur 

man kan använda dem i den ämnesintegrerade undervisningen men det finns många fler. 

2.3 Aktionsforskning - Oändligheten 

Aktionsforskningen startar inte i bild utan i matematik och undersöker vad som händer när 

matematiken bearbetas genom konstnärliga metoder och förhållningssätt. Men även om det är 

matematiken som är utgångspunkten vill jag försöka undvika den tematiska undervisningens 

                                                
38 Ibid. 
39 Saar (2005), s. 86 
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problem, där de estetiska ämnena får en underordnad roll som utsmyckare vid redovisning, 

som Saar varnar för.40 Mitt intresse är först och främst att hitta möjligheter och fördelar med 

ämnesintegrering och att studera hur kunskap och förståelsen fördjupas om matematiska 

fenomen bearbetas genom konstnärliga aktiviteter och tvärtom. Alltså undersöka om ämnena 

kan hjälpa varandra till en fördjupad kunskap och förståelse och inte använda ett 

ämnesintegrerat arbetssätt för att utveckla vad man kan kalla den tekniska baskunskapen, som 

olika konstnärliga tekniker eller exempelvis divisionsalgoritmer. Det är utifrån dessa tankar 

jag kommer att analysera mitt material. 

2.3.1 Genomförande 

En solig höstdag begav jag mig ut till en högstadieskola väster om Stockholm, där 15 

åttondeklassare väntade på mig. Jag hade bestämt mig för att bild- och matematiklektionen 

skulle ägnas åt oändligheten ett matematiskt begrepp jag valt då jag upplevt att många elever 

har problem att förstå oändligheten och talens oändliga karaktär. Som Lundin skriver blir de 

matematiska begreppen meningslösa då man kan hantera matematiken i praktiken men inte 

förstår abstraktionen och just detta verkar vara en vanligt förkommande svårighet och något 

jag skulle vilja förändra.41 Olika redskap för att gestalta världen skapar olika innebörder 

menar Saar. Att addera tal med papper och penna skapar andra innebörder, och kunskaper, än 

att lösa samma uppgifter med räknestavar eller rytmlekar.42 Det var det här jag ville använda 

mig av i min undersökning. Under en kurs i bedömning i matematik som jag deltog i på 

Stockholms universitet diskuterade vi uppgifter från nationella provet som att berätta hur 

många tal det finns mellan två heltal, den frågan besvaras ofta med nio eller ett trots att 

undervisande lärare lärt ut något annat. En god taluppfattning är oerhört viktigt för att få en 

förståelse för matematiken och att förstå talens oändliga karaktär är ett led i det arbetet. Min 

tanke var att genom en bild- matematiklektion om oändligheten skulle det finnas utrymme för 

mer filosofiska diskussioner än i en vanlig matematiklektionssituation och att genom att 

gestalta oändligheten på olika sätt göra det obegripliga begreppet mer begripligt. Jag breddade 

helt enkelt uttrycksmöjligheterna för ett matematiskt begrepp till att innefatta bildspråk, 

matematiskt språk och det talade språket. 

 

Jag inledde med att berätta en av Zenons paradoxer, den om Akilles och sköldpaddan: Den 

flyfotade Akilles skulle tävla i löpning mot en sköldpadda, och som god sportsman tillät 
                                                
40 Ibid., s. 28 
41 Lundin (2002), s. 93 
42 Saar (2005), s. 30 
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Akilles sköldpaddan ett rejält försprång. Båda startar på samma gång: Akilles från en punkt 

S1och sköldpaddan från S2 mycket närmare målet M. Det visar sig nu, att Akilles aldrig kan 

springa om sköldpaddan. Ty när Akilles har kommit till S2, där sköldpaddan startade, har 

denne hunnit kravla sig till S3. Och när Akilles sedan har hunnit till S3, har sköldpaddan 

hunnit ännu en bit längre fram till S4. Ännu när Akilles är i Sn och sköldpaddan i Sn+1 leder 

sköldpaddan, och när Akilles har hunnit fram till Sn+1 leder fortfarande sköldpaddan, som 

hunnit till Sn+2.43 Man har alltså ”bevisat” att Akilles aldrig kommer att komma förbi 

sköldpaddan. Paradoxen ligger i det faktum att Akilles faktisk kan springa om sköldpaddan. 

Det enklaste motbeviset är sunt förnuft. Problemet i paradoxen ligger i begreppet 

oändligheten. En sträcka som delas upp i ett oändligt antal bitar går att tillryggalägga på en 

ändlig tid. Frågor som väcks är bland annat, hur kan ett oändligt antal små steg tillsammans 

bli något ändligt? Hur kan ett oändligt antal små sträckor ta en ändlig tid att springa? Ett 

matematiskt bevis för detta kräver att man behärskar teori om gränsvärden och serier, därför 

lämnade jag och mina informanter paradoxen här och den får ligga i bakgrunden som ett 

gäckande exempel på oändlighetens komplexitet. I stället diskuterade vi exempel på 

oändligheten, som hur många heltal det finns, hur många tal det är mellan 3 och 4, hur stort är 

universum osv.  

 

Nästa historia på programmet blev den om Hilberts hotell. Hilberts hotell är ett väldigt 

speciellt hotell, det har nämligen oändligt antal rum. Varje rum har ett grannrum vars nummer 

är ett högre, det rummet har i sin tur ett annat grannrum med ännu ett högre nummer. 

Märkligt nog är hotellet alltid fullbokat. Kommer det så en gäst som behöver ett rum är det 

bara att ta tag i interntelefonen och be alla gäster att byta rum, den som bor i rum nummer n 

flyttar till grannrummet nummer n+1, ingen blir utan rum eftersom det för varje rum finns ett 

annat rum med ett nummer högre. Men rum nummer 1 blir ledigt och där kan den nyanlända 

gästen flytta in. Kommer det i stället 40 gäster är det bara att gå till väga på samma sätt, 

gästen i rum 1 flyttar till rum 41, gästen i rum 555555555 till 555555595 osv. Och så är rum 

1-40 lediga.44  

 

Elevernas uppgift blev nu att gestalta oändligheten, både i form av Hilberts hotell och på 

annat sätt. Jag styrde inte materialvalet utan lät eleverna välja bland de material som fanns 

tillgängliga, som olika papper, pennor, färger, bläck, tusch, tyg, trä, ståltråd, trådar, garn, 

                                                
43 Nystedt, Lars (1993) På tal om tal. En Läsebok i Matematik, Djursholm; Instant mathematics, s. 115 
44 Ibid., s. 231 f. 
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tidningar och mycket mer. Sista 15 minuterna ägnade vi åt redovisning, vi tittade tillsammans 

på allas arbeten och eleverna fick berätta hur de hade tänkt. Min tanke var att få igång både en 

matematisk diskussion om oändlighetsbegreppet och en mer konstnärlig diskussion om var 

gränsen går för vad som är möjligt att gestalta. 

2.3.2 Oändligheten – gestaltad och i samtal 

Eleverna satte efter introduktionen igång med att gestalta oändligheten. Vid ett bord började 

någon avbilda rymden i form av stjärnor och planeter och strax satt alla vid det bordet och 

gjorde samma sak. Vid de andra borden blev det lite mer variation. En elev satte ihop fyra 

pinnar till en kvadrat, en ritade en linje tvärsöver pappret som fortsatte på baksidan ytterligare 

en annan skrev ”VÄND sida” på båda sidorna av sitt papper. Någon började skriva 

matematiska formler för att uttrycka oändligheten med symbolspråk, på ett papper avbildades 

en hamburgare, ett förstorat sesamfrö och en atom. Garnnystan och elsladdstrassel 

tillverkades, symboler som ringar, pilar och en åtta formades. Här utvecklades som en tävling 

att komma på de klurigaste och mest innovativa idéerna. Allteftersom eleverna kände sig 

klara fick de ge sig i kast med uppgiften att gestalta Hilberts hotell. Det blev många stora hus 

med massor av fönster, korridorer med försök till perspektivteckning och dörrar. Ett lite mer 

annorlunda hotell bestod av ett grässtrå.  

 Elevarbeten 
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Min första tanke när en elev började avbilda en hamburgare var att han struntade i uppgiften 

och i protest gjorde något helt annat. Men som Öhman-Gullberg skriver så är det genom 

användandet av teman och tecken från helt andra kontexter som det blir möjligt för eleverna 

att skapa mening kring komplexa och abstrakta sammanhang. Användandet och återbruket av 

de populärkulturella uttrycken tolkas ofta i utbildningssammanhang som motstånd, att inte 

göra uppgiften, att smita. I stället blir det möjligt att uppfatta dessa referenser som några av de 

tillgängliga meningsskapande resurser, vilka möjliggör för eleverna att skapa betydelse kring 

annars ogripbara begrepp och sammanhang.45 Det var så det var med hamburgerbilden. 

Eleven hade sett reklamfilm för en hamburgerkedja där kameran zoomar in ett sesamfrö på 

brödet och sedan fortsätter in i ett mikrokosmos, han förklarade att han ville visa att 

oändligheten finns överallt och att även om något är oändligt litet finns det alltid mindre delar. 

Ett exempel på att det som gestaltas inte alltid är vad det synes vara. Samma elev avbildade 

Hilberts hotell i form av ett grässtrå vilket startade en lång hetsig diskussion i klassen. 

 
Maria: Det kan ju inte vara oändligt, inte ett hotell!!! 

Alex: Ni tror alltså att ett hotell måste bestå av betong eller sten, eller? 

Maria: Snälla slå upp ordet hotell, om det står att det är en ring… 

Alex: Ett hotell kan vara vad som helst ett hotell kan vara ett grässtrå. 

Maria: Men neeeej, du skojar! Det kan ju inte bo människor på ett grässtrå! 

Alex: Men vadå det är väl kanske inte människorna som är gäster det kanske är atomer.46 

 

Det här samtalet anser jag vara exempel på den starka estetiken. Det handlar inte om att 

reproducera gammal kunskap utan om att hitta ny och att våga ifrågasätta det som är 

förgivettaget vilket hela tiden uppstod under lektionen då eleverna ifrågasatte varandras 

gestaltningar och var tvungna att motivera sina egna val. Detta tror jag inte hade inträffat 

under en traditionell matematiklektion där man ofta ser att elever godtar allt det lär sig, eller 

memorerar, utan att ifrågasätta eftersom matematiken är en sanning. Det gäller att sprida en 

förståelse för det Sven Sandström skriver, att den matematiska tanken anpassar sig efter 

verkligheten och inte tvärtom.47 För att komma bort från träningslogiken tror jag det är viktigt 

att våga ifrågasätta och testa egna idéer och det var något som elever fick möjlighet till under 

lektionen. I arbetet med oändligheten utvecklades också många funderingar om universum. 

Här blev den starka estetiken tydlig igen då eleverna uppfann sina egna universum i tanken. 

                                                
45 Öhman-Gullberg (2009), s. 79 f. 
46 Fältstudie i åk 8, X grundskola 2010-10-27. 
47 Sandström, Sven (1985) ”System i galenskapen – galenskap i systemet”, i Persson, Eva (red.) Den sköna geometrin, 
Stockholm; Gidlunds, s. 9 
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Eleven som satt ihop blompinnar i en kvadrat förklarade att universum bara fanns på pinnarna 

och försökte man gå utanför så bara sögs man tillbaka upp på pinnarna igen för det fanns 

inget utanför. Då några andra i klassen pressade honom och sa att det inte kunde finnas 

ingenting så förklarade han att det var där alla döda fanns. Min tanke var inte att vi skulle 

diskutera universums oändlighet men jag ser det som typiskt för den starka estetiken att man 

inte kan veta vad som kommer att hända och vilken kunskap som kommer skapas och att det 

är lite av poängen. En annan elev gjorde en hiss på sitt hotell som gick från våning ett till 

oändligheten. Han undrade då hur det blir om det är oändligt antal våningar och oändligt antal 

gäster, blir det då en gäst per våning? Och det finns ju inte oändligt antal människor så hur 

blir det då? Återigen diskuterades vilka gästerna var och vem som bestämt att det var 

människor som gästade hotellet. Men också svårigheten att räkna med oändligheter och att 

oändligheten inte innebär ett bestämt antal element och att två oändligheter inte behöver vara 

lika stora diskuterades. Att istället för att föreläsa om matematik är det så mycket mer givande 

att diskutera matematik när eleverna själva upptäcker och ställs inför matematiska problem, 

vilket hände i större utsträckning under den här lektionen än vad det brukar göra vid vanlig 

räkning i läroboken. 

 

Eleverna delades under undersökningen upp i två delar, de som diskuterade och reflekterade 

över vad de gjorde och de som hellre avhandlade veckans tv program samtidigt som de 

utförde någon form av halvhjärtat arbete. Enligt socialkonstruktionistisk teori konstrueras 

kunskap genom dialogen i det sociala mötet. I skolan finns det dock sällan utrymme för en 

dialog mellan elever eller mellan elever och lärare. Det är läraren som pratar och eleverna 

sitter tysta. Speciellt matematikundervisningen kännetecknas av att alla sitter tysta på sin plats 

och räknar i sina egna böcker. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det inte så 

kunskap bildas utan den konstrueras via språket mellan människor, man kan inte sitta tyst och 

skapa sin egen kunskap med sig själv. En viktig del i att lära matematik är att tala matematik, 

vilket dock sällan praktiseras. Under lektionen fick eleverna inte bara använda det talade 

språket utan också bildspråket och hade på så sätt större möjlighet konstruera ny kunskap. Det 

blev också lättare att prata matematik när det fanns en gestaltning att förhålla sig till. 

 

I skolan ställs ofta vetenskapens uppgift att avbilda en sann verklighet mot konstens uppgift 

att skapa en ny verklighet mot varandra. Saar ställer sig frågan var skolan hamnar om den 

bara envisas med att avbilda en sann verklighet och inte också prövar och utvecklar det 
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okända.48 I lektionsupplägget var uppgiften utgå från bilden av en sann verklighet för att 

utveckla det okända och på så vis fördjupa kunskapen om det som anses vara sant. Via arbete 

genom konsten ville jag ta bild- och matematikundervisningen ett steg längre och komma bort 

från träningslogiken, som tillhandahåller ett handlingsförnuft som är tvingande. Det vill säga 

att en viss sak görs på ett visst sätt för att det uppfattas att det måste vara just så.49 Genom att 

arbeta genom konsten tror jag också att överspridningseffekter blir möjliga. I 

bildundervisningen kännetecknas träningslogiken av att bara göra bilder utan mål, mening 

eller reflektion. I matematiken av att lära sig förutbestämda modeller för att lösa olika 

problem som sedan reproduceras. Genom att förhålla sig till ämnena på ett nytt sätt är det 

svårt att arbeta som man alltid har gjort. Vissa elever blev förvirrade och irriterade över att de 

inte kunde sätta en rubrik på eller sortera in lektionen i ett av skolans vanliga fack. En elev 

utropade exempelvis plötsligt irriterat ”Men det här är ju matte och NO!”. Det som hände var 

att varken bildens eller matematikens förutbestämda arbetsmönster fungerade att använda, 

utan eleverna var tvungna att tänka utanför de vanliga ramarna. Jag tror att den skapande 

verksamheten kan hjälpa till att bryta de låsta föreställningar som finns om matematiken. En 

annan fördel med skapande aktivitet som Saar pekar på är att den sällan innebär något 

avslutat, då produkten överlämnas åt publiken fortsätter den att vara meningsskapande.50 

Detta blev synligt under redovisningen. När eleverna tittade på varandras bilder och ställde 

frågor utvecklades ny kunskap och förståelse som inte varit bildskaparens intention.  

 

Det multimodala synsättet gör det möjligt att undersöka hur elever använder olika 

meningsskapande resurser som bilder, objekt eller symboler för att gestalta och skapa 

förståelse för abstrakta och komplexa sammanhang. En grundtanke i det multimodala 

perspektivet är att betydelse skapas genom samspelet mellan olika sådana 

kommunikationsformer, eller semiotiska resurser.51 Jag tror inte att gestaltningarna var för sig 

var det som skapade den största förståelsen men att de i samspel med de samtal som uppstod 

gjorde det och att samtalen uppstod tack vare gestaltningarna. Utan att eleverna riktigt märkte 

det diskuterade de matematik och olika bildmässiga problem i nästan två timmar. I bild och 

matematik använder man sig oftast bara av en kommunikationsform och håller benhårt fast 

vid hur ämnet traditionellt kommuniceras. Förhoppningsvis kan det multimodala perspektivet 

bidra till att öppna ögonen för fördelarna med att kommunicera ett ämne på flera olika sätt. 

                                                
48 Saar (2005), s. 88 
49 Ibid., s. 55 
50 Ibid., s. 87 
51 Öhman-Gullberg (2009), s. 73 
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Intention var att arbeta genom konsten, alltså att använda konsten för att problematisera ett 

område, att undersökande arbeta med konsten som medium. För att kunna uttrycka ett 

begrepp i ett nytt språk krävs det att man har tillgodogjort sig djupare förståelse än 

utantillkunnandet. I det är fallet gick vi från det talade språket via det matematiska 

symbolspråket till det visuella bildspråket och tillbaka till talet igen. Lennart Åkman skriver 

att genom att tala om en bild är en översättning från bildens språk till det talade språket redan 

gjord, och den översättningen innefattar en tolkning. Bildens språk berättar något annat än det 

talade språket, eller det matematiska.52 Den översättning som äger rum kräver eftertanke. En 

stor förtjänst med översättning är att den tvingar fram ett samtal och i det samtalet utvecklas 

den starka estetiken, som utmanar, skapar förändring och kräver engagemang och 

förhoppningsvis kan detta leda till en överspridningseffekt. Eleverna jobbade även med 

konsten och använde konsten för att illustrera något, nämligen oändligheten. En förtjänst med 

att arbeta gestaltande är att illustrera matematik, men på annat sätt än verbalt eller med 

matematikens symbolspråk. Saar beskriver en dubbelriktad kunskapsprocess, där skapande 

aktivitet samtidigt förändrar det konstnärliga materialet och konstnären - eleven. Svag estetik 

stödjer visserligen lärandet, men utnyttjar inte kraften i skapandet fullt ut som en stark estetik, 

som även förändrar den lärande individen.53 Den svaga estetiken fanns med som ett stöd 

under hela lektionen i form av illustrerande av redan känd kunskap. Men som Saar skriver så 

ska inte den svaga och starka estetiken ses som motpoler utan varandras komplement. Jag ser 

det som att den svaga estetiken behövdes som ett stöd för att plocka fram den starka. Enligt 

Saar ses konst traditionellt som något subjektivt öppet för olika förstålelser och skolkunskap 

som något objektivt som ska läras in. Skolkunskap handlar om det som finns medan konst 

handlar om fantasier.54 I Engagerande matematik poängterar Bengt Ulin vikten av fantasi vid 

matematiskt utforskande.55 Genom att kombinera dessa två, det som finns med det som hittas 

på, kan man genom fantasi lära in skolkunskap. De elever som vågade använda fantasin och 

testa gränserna i gestaltningsarbetet var de som utvecklade den största matematiska 

förståelsen.  

                                                
52 Åkman, Lennart (2002) ”KIL – från skolornas horisont”, i Hjort, Madeleine, m.fl. (red.) Kilskrift - Om konstarter och 
matematik i lärandet. En antologi, Stockholm; Carlssons bokförlag, s. 16 f. 
53 Saar (2005), s. 97 
54 Ibid., s. 87 
55 Ulin, Bengt (1996) Engagerande matematik genom spänning, fantasi och skönhet, Solna; Ekelunds förlag AB. 
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3 RESULTAT OCH TOLKNING 

Undersökningen har visat att en stor förtjänst med ämnesintegrering är att man bryter ämnets 

definierade gränser och existerande föreställningar kring ämnena. Genom detta brott kan en 

annan sida av matematiken möjliggöras. En matematik som är rolig, spännande och manar till 

utforskande, en matematik som bryter med träningslogiken. Träningslogik är att hålla sig till 

ämnet, matematikboken och mekanisk färdighetsträning. Genom ämnesintegrering möjliggörs 

brott med det invanda och nya sätt att vara matematisk på. Man blir tvungen att sätta sig in i 

ämnena på ett nytt sätt, vilket gör att man kommer bort från gamla traditioner och hittar nya 

sätt att undervisa och ett mer meningsfullt sätt att lära ämnena. Inte med det menat att man 

ska glömma bort ämnenas olika lärostoff men färdighetsträningen behöver inte vara fullt så 

tongivande som den är idag. Som Ulin skriver är skolmatematiken i stort behov av fortsatt 

förnyelse, ett sätt att förnya kan vara genom integrering. Det som undervisas måste alltmer få 

karaktär av matematik, i samtliga årskurser.56 Undersökningen har visat att brytningen med 

ämnets traditionella gränser medför många möjligheter vilka presenteras i kommande avsnitt. 

3.1 Kunskap utan träningslogikens reducerande problematik 

Som undersökningen tidigare behandlat kännetecknas både bild- och 

matematikundervisningen av träningslogik, den yttrar sig på olika sätt men är i sak samma. I 

bilden sitter man och ritar utan mål och mening och i matematiken räknar man men utan att 

förstå varför och utan sammanhang. Träningslogiken inramar skolarbetet så att eleverna 

uppmärksammar hur de ska göra för att lära sig något på ett bestämt sätt. Saar menar att 

eleverna lär sig hur de ska lära sig matematik, men inte att vara matematiska.57 Här tror jag vi 

har kärnan i problemet med dagens matematikundervisning och det är här jag tror att 

ämnesintegrering kan bidra till förändring. Att det finns bestämda föreställningar om bild och 

matematik framgick i intervjun. Man vet vad som ska undervisas och hur man ska lära, men i 

och med brottet med träningslogiken får annan kunskap möjlighet att utvecklas. Genom att 

arbeta med matematik med bilden som ingång blev det ogörligt för eleverna i min 

undersökning att använda de vanliga tillvägagångssätten för att arbeta med matematik. De 

upplevde i förstone inte att det var matematik och kunde då inte använda invanda strategier 

för att lösa problemet och därmed fick annan kunskap möjlighet att utvecklas. Genom brott 

med träningslogiken försvinner dess reducerande procedurer och ger plats för kunskaper på en 

                                                
56 Ibid., s. 8 
57 Saar (2005), s. 87 
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annan nivå. Man kommer bort från att lära hur man använder kunskapen utan att förstå den 

och övergår till att faktiskt arbeta med det egentliga kunskapsinnehållet. 

3.2 Multimodal undervisning 

Jag kan naturligtvis inte säkerställa elevernas kunskap om begreppet oändligheten före och 

efter min lektion men av de samtal som fördes kring gestaltningarna tror jag ändå att 

förståelsen för begreppet fördjupades. Jag upptäckte att det var lättare att prata matematik 

utifrån en gestaltning än vad det vanligtvis är under en matematiklektion. Vikten av att kunna 

uttrycka sig matematiskt betonas i kursplanerna och enligt socialkonstruktionismen är språket 

nödvändigt för att över huvud taget lära sig något, men det krävs övning att prata matematik 

vilket jag märkt att det sällan finns utrymme för i skolan där nästan all tid läggs på räkning i 

läroboken. Det är också i samtal om matematik man upptäcker vilken förståelse och kunskap 

som finns både för eleven och för läraren. Undersökning visar att ämnesintegrering kan göra 

det lättare att prata matematik och ge större utrymme för en sådan aktivitet än i den vanliga 

matematikundervisningen. Förtjänsten av att använda sig av flera olika 

kommunikationsformer blev i undersökningen uppenbar, ämnesintegrering bidrar helt enkelt 

till en mer multimodal undervisning. 

3.3 Överspridningseffekter 

Att se på ämnesintegrering i bild och matematik genom de teorier jag har valt och genom att 

läsa kursplanerna med integreringsglasögon visar att det finns mycket att vinna på en sådan 

undervisning. Det räcker dock inte att bara göra, att måla siffror eller räkna penslar leder inte 

till en överspridningseffekt. En risk med ämnesintegrerat arbeta är att man litar blint på en 

automatisk överspridningseffekt och nöjer sig med att det låter bra med ämnesintegrering utan 

att säkerställa att det faktiskt ger något resultat. Att kunna tillämpa kunskaper på ett nytt 

område är inget man lär sig automatiskt, det kräver träning och undervisning. Men om man 

får använda sig av flera uttryckssätt i sitt lärande tror jag det blir lättare, då fastnar man inte i 

att kunskaper i matematik presenteras i siffror och i bild i teckningar. Enligt teorin om 

multimodalitet skapas betydelse genom interaktion mellan olika kommunikationsformer och 

är man medveten om det och strävar efter att ge eleverna den möjligheten så tror jag att man 

lättare uppnår en verklig överspridningseffekt. 
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3.4 Motivation 

I intervjun blev skolans motivationsproblem tydligt. Det framkom bland annat genom Gustavs 

påpekande att ”Man använder ju inte typ rymdgeometri om man ska köpa ett äpple.” att 

lärarna ofta motiverar undervisningen med att lärostoffet kommer vara av nytta i framtiden 

och att eleverna inte kan se eller motiveras av denna framtida användning.58 Värt att lägga 

energi på är därför att för eleverna tydliggöra att det viktiga inte bara är den vanliga 

färdighetskunskapen som normalt lärs ut, utan i minst lika hög grad förmågor som 

problemlösning och olika sätt att kommunicera ett material. Det kan vara av värde att, som 

Lundin skriver, minska betoningen på matematiken som ett verktyg för naturvetenskap och 

teknik och framhålla matematik som ett sätt att lära sig tänka. 59 Detsamma anser jag gäller 

för bild, där det bästa vore att komma bort från att bara lära sig tekniker och istället framhålla 

de förmågor som kan utvecklas i bildarbetet, helt enkelt bryta träningslogiken. Både bilden 

och matematiken skulle tjäna på en större förståelse för varför de undervisas. I min intervju 

framställdes bilden som rolig men oviktig, Saar skriver att elever tar avstånd från skapande 

aktiviteter för att de inte tjänar på dem. De ser utbildningen som en investering för framtiden 

och de kreativa ämnena har helt enkelt lågt marknadsvärde i utbildningssystemet.60 Genom att 

föra fram Lundins tankar om ett abstrakt tänkande och utforskande arbetssätt tillsammans 

med de andra likheterna som framträder i kursplanerna skulle både matematik och bild kunna 

vara ämnen där man utvecklar förmågor man har nytta av i alla ämnen och i hela livet. Jag 

tror det är viktigt att ge ämnena en mening men inte nödvändigtvis att den meningen ska vara 

en framtida användning av direkta ämneskunskaper.  

4 SLUTDISKUSSION 

Bild och matematik, två ämnen med djupt rotade ämnestraditioner och väl inarbetade 

föreställningar hur de ska undervisas och vad man ska lära, finns det verkligen någon poäng 

med att undervisa dem integrerat? Svaret på den frågan anser jag är ja, och att poängerna är 

många. Det är dock inte i att lära det grundläggande baskunskaperna i ämnena som fördelarna 

finns utan man får ta ett kliv bakåt och se ämnena i en större helhet för att hitta de verkliga 

möjligheterna och fördelarna. Träningslogiken är djupt rotad i skolämnena men den går att 

bryta. En ämnesintegrerad undervisning som kullkastar gamla traditioner och bryter ny mark 

kan vara en väg. Saar föreslår att man luckrar upp distinktionen mellan kunskap och konst. 

                                                
58 Fältstudie i åk 8, X grundskola 2010-10-27. 
59 Lundin (2002), s. 94 
60 Saar (2005), s. 104 
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Alla elever ska inte bli konstnärer, däremot kan man hävda att all kunskap har en gestaltande 

sida.61 Mitt arbete som började i att leta efter metoder för att undervisa bild och matematik 

integrerat hamnade i ett genomgående problem för hela skolväsendet, träningslogik. 

Matematik som vetenskap handlar om abstrakta idéer skriver Kristin Dahl, idéer och tankar 

som lever sitt eget liv och inte har det minsta med tillämpningar eller med verkligheten att 

göra.62 Så kan inte skolmatematiken fungera men om man skulle kunna visa en liten del av en 

annan matematik långt från träningslogiken tror jag att matematiken skulle bli så mycket mer 

spännande, rolig och matematisk än dagens monotona färdighetsträning. Det samma gäller 

bilden, det finns så mycket mer som bildundervisningen kan ge än att rita av ett djur.  

 

Aldrig tidigare har skolans kunskapsstoff varit så stort och aldrig tidigare har kunskap blivit 

gammal så fort som i dagens informationssamhälle. Att detta påverkar skolan och hur lärande 

bör gå till är ganska självklart. Därför är undervisning för en överspridningseffekt mer aktuell 

än någonsin förr. Har man förmågan att applicera sin kunskap från ett område till ett annat har 

man också möjlighet att hantera det otroliga kunskapsflödet vi utsätts för idag. I min 

undersökning har jag dock insett att överspridningseffekten inte är något enkelt och 

lättåtkomligt, men jag har blivit övertygad om hur mycket det finns att vinna på att i alla fall 

sträva mot en sådan effekt. Att undervisa bild och matematik integrerat tror jag har alla 

förutsättningar att uppnå detta om det bara görs med tillräckligt stor eftertanke och insikt. 

 

Trots att mitt huvudfokus för undersökningen varit matematiken är jag också intresserad av 

om och hur matematiken kan göra något för bilden. En fördel jag såg under min fältstudie var 

att eleverna började diskutera var gränsen går för vad som är möjligt att gestalta, en 

spännande diskussion relevant för bildämnet. Lundin hävdar också att den träning i abstrakt 

tänkande, symbolmanipulation och precis argumentation som fås när man använder 

matematisk metodik kan vara lika användbar i bildundervisningen.63 Medan Sandström menar 

att man inte kan bruka matematiken för att generellt lösa bildkonstens konstruktionsproblem. 

Men att matematiken kan innebära en bearbetning av verkligheten, eller ett spel med formella 

möjligheter och abstraktioner, som helt har motsvarighet i bildkonst.64 Detta är ett par olika 

öppningar till hur matematiken kan ge en ny ingång till bildundervisningen. I framtiden skulle 

jag vilja fördjupa mig i hur ämnesintegrering kan vara givande även för bildämnet. 

                                                
61 Ibid., s. 106 
62 Dahl, Kristin (1991/2002) Den fantastiska matematiken, Rimbo; Fischer & Co, s. 10 
63 Lundin (2002), s. 94 
64 Sandström (1985), s. 22 
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GESTALTANDE UNDERSÖKNING 

Min gestaltande undersökning behandlar vad som händer när konst och matematik möts och 

interagerar. Jag har arbetat utifrån frågeställningen: Vilka möjligheter och fördelar finns i att 

integrera konst och matematik? Frågeställningen är nästan densamma som i undersökningen 

jag presenterar i uppsatsen med skillnad att där är det skolämnena bild och matematik som 

behandlas och här disciplinerna konst och matematik. Jag undersöker en annan sida av 

matematiken än den vi vanligtvis lär oss i skolan, en matematik som är spännande, fantasifull 

och rolig. Detta genom att förskjuta matematiken från att bara vara något användbart till att 

genom konsten undersöka andra kvaliteter hos den.  

 

I undersökningen har jag utgått från mina anteckningar från de tre terminer jag läst matematik 

på Stockholms universitet, där sidorna har fått utgöra mitt material. Anteckningsblocken är 

min kunskap, eller snarare en representation för min kunskap. De utgör något avslutat som nu 

omformuleras och får ny betydelse genom den kunskap jag inhämtat under min utbildning på 

Konstfack och genom matematisk teori som finns sammanfattad nedan. Med detta som 

utgångspunkt har jag undersökt gränslandet mellan det som är konst och matematik och vad 

som händer när man bryter de strikta föreställningar som finns och luckrar upp 

ämnestraditionerna.  

 

Anteckningsblockens sidor har blivit 800 topologiska rum (se teori nedan) i form av små 

kvadratiska lådor. Med hjälp av rummen har jag under studiens gång skapat egna geometrier. 

Jag fascineras av att det som tas för sant i vår värld, inte gäller i alla matematiska världar. I 

leken med den matematiska tanken har jag hittat nya sätt att förstå och förhålla mig till den 

matematik jag använt i undersökningen. Genom konstens medel har jag skapat en annan bild 

av matematiken som tänjer på föreställningen om matematiken som torr, tråkig och svår. 

Undersökningen har också visat på likheter mellan konsten och matematiken, som att båda 

disciplinerna handlar om att utforska, ifrågasätta och förklara vår värld. En skillnad är dock 

att matematikerns och konstnärens slutprodukt ser olika ut. Den undersökande 

arbetsprocessen däremot är lika på många sätt.  

 

De topologiska rummen, lådorna, får utgöra en projektionsyta för en film som visar en 

föreläsning i topologi. I filmen finns den klassiska rekvisitan för en matematikföreläsning 

med, vilket kan verka avskräckande, men om man lyssnar och tittar noga öppnar sig en ny 
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värld långt ifrån träningslogikens matematik. Två andra topologiska rum i form av en torus 

och en kopp, som i topologin är detsamma, har klivit ut ur föreläsningen och blivit till 

tredimensionella objekt i den matematiska värld som presenteras i gestaltningen. Även de 

rummen är uppbyggda av matematikanteckningar.  

 

Den matematiska teorin i Bilaga 1 är ett förenklat sammandrag av det som jag använt mig av i 

undersökningen. Delar av den presenteras också i filmen som projiceras på de topologiska 

rummen. I Bilaga 2 presenteras gestaltningen. 
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Bilaga 1 – Matematisk teori 

Euklidisk geometri 

De grundläggande begreppen i euklidisk geometri är punkten som har dimensionen noll, 

linjen som har en dimension, planet som har två dimensioner och rummet som har tre 

dimensioner. Fysiker beskriver den värld vi lever i som en rymd i fyra dimensioner, tre 

dimensioner, längd, bredd och höjd uppfattar vi lätt, men när det läggs till en fjärde dimension 

blir det svårare. Varje uppsättning av fyra olika tal eller variabler betraktas som en 

fyrdimensionell enhet som vi kan hantera på olika sätt. I matematiken kan man studera ännu 

större dimensioner, matematiker kan studera egenskaper i påhittade världar som har 

godtyckligt antal dimensioner. Euklides utgick från punkten och linjen som inte definieras när 

han skapade sin geometri som är uppbyggd på fem axiom (axiom = påstående som tycks så 

uppenbart att det inte behöver bevisas), sådana som genom två punkter går det att dra en och 

endast en rät linje. Ett annat av axiomen, parallellaxiomet, lyder, Genom en punkt utanför en 

rät linje går det en och endast en linje som är parallell med den förra. Axiomet säger att om 

man har en rät linje och en punkt utanför linjen finns det exakt en linje som går genom 

punkten och som aldrig korsar den ursprungliga räta linjen, vilket inte går att bevisa då 

linjerna kan dras ut hur långt som helst och de får aldrig korsa varandra, detta är ett 

experiment omöjligt att genomföra. Därför har matematiker försökt bevisa parallellaxiomet 

med hjälp av de andra axiomen, det skulle i så fall vara en sats, men utan framgång. Det man 

tillslut kom fram till var att om parallellaxiomet inte är en sats och inget axiom så behövs det 

inte. Man byggde upp en logisk och motsägelsefri geometri där parallellaxiomet inte ingick. 

Om vi tänker oss att vi lever i en värld där alla punkter i världen befinner sig innanför en 

cirkel. Om den räta linjen l delar cirkeln och en punkt p ligger utanför linjen men inuti cirkeln 

går det att dra oändligt många linjer inuti cirkeln genom punkten utan att linjerna möts. 

 
De möts visserligen utanför cirkeln men vår verklighet är bara innanför cirkeln. Om vi istället 

tänker oss at vi lever på en sfär, vilket vi faktiskt gör, vilken geometri gäller då? Denna icke-
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euklidiska geometri fick följder som stred mot sunt förnuft, bland annat blir summan av 

vinklarna i en triangel inte 180 grader. Det man visade var att Euklides klassiska geometri var 

en av flera olika möjligheter att med matematiska modeller beskriva omvärlden.65 

 

Det hyperboliska planet 

Inom differentialgeometrin utvecklar man metoder att mäta sådant som avstånd mellan 

punkter, ytors areor och kroppars volymer. Ett centralt begrepp är krökning. Man kan ta reda 

på att en boll inte är ett plan genom att kontrollera att krökningen är större än noll, bollen har 

en positiv krökning. Det innebär att om man ritar up en cirkel med en passare på bollen så 

kommer den ha större diameter än om vi ritare en cirkel med samma passarinställning på ett 

papper. Tvärtom gäller för negativ krökning, då blir diametern mindre. I naturen hittar man 

negativ krökning hos exempelvis järnekens löv, även insidan på en ring har negativ krökning. 

Om en yta har samma krökning överallt har den konstant krökning, detta gäller för bollen men 

inte för ett ägg. Den viktigaste ytan med konstant negativ krökning kallas för det hyperboliska 

planet. Tyvärr kan denna yta inte avbildas i vår tredimensionella värld utan stark 

förvrängning. Detta motsvarar det faktum att jordens yta inte kan återges på det plana pappret 

i en kartbok utan att exempelvis storleken på ländernas ytor förvrängs. När det gäller jorden 

kan vi tillverka en riktig karta i form av en jordglob, vi använder då tre dimensioner istället 

för två, men det går inte att göra på liknande sätt för att avbilda det hyperboliska planet. För 

att förstå detta måste vi istället göra en karta som förvränger alla avstånd. Precis som man 

avbildar jorden med olika kartor för olika ändamål finns det olika modeller av det 

hyperboliska planet, en av dessa modeller visar i bilden nedan ett regelbundet mönster av 

trianglar i ett hyperboliskt plan.  

 

                                                
65 Dahl, Kristin (1991/2002) Den fantastiska matematiken, Rimbo; Fischer & Co. s. 21 ff. 
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Hela den hyperboliska världen som är oändligt stor ryms inom cirkeln. Alla trianglar på 

bilden är egentligen lika stora men eftersom modellen förvränger avstånden tycks trianglarna 

bli mindre och mindre ju längre bort de ligger från mitten. Av liknande skäl kan man dra den 

felaktiga slutsatsen att Grönland är större än Australien genom att titta i en kartbok. Om man 

tittar på en enskild triangel som alltså motsvaras av ett mycket litet avstånd liknar den nästan 

en vanlig triangel i euklidisk geometri. Men när det handlar om stora avstånd blir skillnaden 

mellan euklidisk och hyperbolisk geometri tydlig eftersom räta linjer måste ritas som bågar i 

det hyperboliska planet. I det hyperboliska planet är alla de euklidiska axiomen uppfyllda 

utom just parallellaxiomet, vilket är definitivt falskt i denna geometri.66 

 

Topologi  

Topologi har sin upprinnelse i geometri, men det är ett mycket allmännare och vidare 

begrepp. I denna så kallade gummibandsgeometri undersöker man egenskaper som inte 

förändras när man vrider, tänjer och kramar ihop töjbara objekt. Exempelvis kommer tre 

punkter på omkretsen till en rockring att behålla sina lägen i förhållande till varandra hur 

mycket vi än vrider, tänjer och kramar ihop ringen. Punkten som låg mittemellan de båda 

andra fortsätter att vara den mittersta, detta kallas för en topologisk oföränderlig egenskap. 

Objekten som man studerar i topologin kallas för rum, en linje, en kurva, en yta, allt klassas 

som topologiska rum. Man kan föreställa sig att rummet består av ett extremt töjbart material 

som aldrig går sönder, men som inte är klibbigt. I den klassiska geometrin är storleken på 

föremål viktig, exempelvis innebär en cirkel som utvidgas en förändring. I topologin däremot 

betyder det något bestående, cirkeln är fortfarande en sluten kurva med en utsida och en 

insida. Exempel på grundläggande topologiskt oförändliga egenskaper är rummets dimension, 

antal kanter, antal sidor och antal hål. Ett idealiserat pappersark, en idealiserad yta har ingen 

tjocklek, består av en kant och två sidor, fram- och baksida. Dessa egenskaper har en sorts 

”själ”. Vi kan vrida tänja och krama ihop pappret och det har fortfarande två dimensioner, två 

sidor och en kant. Inom topologin är en kaffekopp och en ring samma sak, en yta i två 

dimensioner utan någon som helst tjocklek men med ett hål.  

 

                                                
66 Ibid., s. 79 ff. 
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Med sax och klister, som är tillåtna redskap i topologin, kan man uppnå resultat som vi inte 

klarar av med enbart vridning och tänjning och ihopkramning, vi kan förändra ett topologiskt 

rum så att det övergår i ett annat rum. Om man klistrar ihop ett pappersark till en cylinder har 

rummet ändrats från att ha två dimensioner, en kant och två sidor till att bli ett rum i två 

dimensioner med två kanter och två sidor. Den viktigaste oföränderliga egenskapen i inom 

topologin är Eulertalet. Antag att du täcker ytan av en kropp gjord av elastiskt material med 

ett nät av trianglar som ligger kant vid kant. Eulertalet är då antalet triangelhörn minus antalet 

triagelkanter plus antalet trianglar. Detta tal blir exakt detsamma om vi lägger ett nytt 

triangelnät på kroppen efter att först ha vänt vridit och kramat ihop den till en annan form. Av 

detta följer att en elastisk omformning av en kaffekopp till en ring inte kommer att förändra 

eulertalet. Talet är alltid 2 för ytan på en boll, 0 för en ring och 0 för en kaffekopp. Detta 

bevisar att kaffekoppen är topologiskt detsamma som en ring men inte detsamma som en boll 

eller sfär. En anmärkningsvärd sats säger att varje yta kan omformas topologiskt så att den 

blir en yta som har konstant krökning. En ring eller torus har en varierande krökning som är 

både positiv negativ och noll. Det är dock möjligt att göra denna yta plan och därmed få den 

konstanta krökningen noll över hela utan. Det inträffar om man överför torusen, som i vår 

värld är tredimensionell, till fyra dimensioner. Men eftersom vi lever i ett tredimensionellt 

rum kan vi inte rita en torus i fyra dimensioner man kan dock med hjälp av ett papper förstå 

hur det kan gå till. 

 
Varje yta kan alltså tänjas, vridas och kramas ihop så att den tillslut får enkla grundläggande 

egenskaper. När ett objekt har välkända och väldefinierade egenskaper säger man att det har 

geometrisk struktur. När det gäller ytor som är tvådimensionella finns det tre geometriska 

strukturer, sfärisk struktur med konstant positiv krökning, plan struktur vars konstanta 

krökning är noll och hyperbolisk struktur som har konstant negativ krökning. Kurvor har 

endas en geometrisk struktur, den räta linjen. I tre dimensioner finns det åtta kategorier av 

enkla, grundläggande geometriska strukturer, de flesta har en konstant negativ krökning och 

är alltså hyperboliska. I fyra dimensioner finns det oändligt många geometriska strukturer.67 

                                                
67 Ibid., s. 83 ff. 
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Bilaga 2 – Dokumentation av gestaltningen 
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