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Abstract  

Utifrån intresset för estetiska lärprocesser och hur det påverkar elevers lärande i ämnesintegration 

har jag gjort en undersökning i årskurs ett på gymnasiets estetiska program om elevers lärande 

genom estetiska lärprocesser i ämnesintegration. Syftet är att tydliggöra vad den estetiska 

lärprocessens bidrar med vid ämnesintegrering. De frågeställningar jag utgått ifrån är ”På vilket 

sätt kan estetiska lärprocesser bidra till lärandet i ämnesintegration i projektform? Hur ser estetiska 

lärprocesser ut vid ämnesintegration med engelska och svenska? Hur kan man genom 

ämnesintegration med Estetisk kommunikation 1 bredda förståelsen för innehållet i både den 

kursen och andra kurser?”. Ramen för undersökningen är ett projekt som löper under sju veckor 

där kurserna Estetisk kommunikation, Engelska 5 och Svenska 1 integreras. Det är en kvalitativ 

studie där jag använder mig av metodtriangulering för att söka svar på frågorna. Genom 

etnografisk metod med deltagande observation, intervju med fokusgrupp, insamlade artefakter och 

enkät tar jag fram empirin. Den teoretiska ramen är strukturalistiskt teori och diskursanalys. I 

bearbetning och analys av materialet framkommer en kunskapsprocess där eleverna går från 

faktakunskaper till förståelse för att slutligen nå färdighet och förtrogenhet. Den pedagogiska 

strukturen skapar förutsättningar för den estetiska lärprocessen genom den ram som projektet 

utgör. I djupintervju med en fokusgrupp framträder en diskurs där eleverna poängterar vikten av 

delaktighet i lärprocessen för sitt engagemang och sin entusiasm till skolarbetet. Enkätmaterialet 

visar att redovisningar i grupp är en källa till kunskap genom att eleverna interagerar med 

varandra. Detta visar på hur strukturen för undervisningen påverkar lärandet genom det 

pedagogiska upplägget. Några slutsatser jag kan dra är att estetiska lärprocesser bidrar positivt till 

lärandet eftersom det praktiska arbetet kräver kunskaper på en färdighets- och förtrogenhetsnivå 

för att genomföras. Jag kan även se att kunskap är en process som börjar i fakta, vilket eleverna 

ger uttryck för. Genom ämnesintegration får eleverna en sammanhållen process i sitt lärande.  

 

 

Nyckelord: bild, ämnesintegration, estetiska lärprocesser i gymnasieskolan 
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1 Inledning  
”Tar man bort konst försvinner folks tankar”, sa en elev under en bildlektion. Det är något jag 

tänkt mycket på. Att konst och kultur är något som gör ett samhälle levande och en förutsättning 

för innovation och utveckling. Jag ser det som en viktig uppgift för oss som arbetar med estetiska 

lärprocesser i skolan att lyfta fram dessa som metoder och förhållningssätt till lärande, för att nå ut 

till fler elever och lärare. I vårt mångfacetterade, kunskapskrävande och bildorienterade samhälle 

bör vi i skolan använda oss av det som står till buds av visuella, kreativa och estetiska möjligheter 

för att skapa medborgare som tar initiativ och använder sin kreativitet i problemlösning för att 

hitta olika infallsvinklar. Metoden ska inte vara ett hinder för att tillägna sig och visa sin kunskap, 

utan en väg. I läraryrket tycker jag mig ha sett att när eleven får tillgång till estetiska lärprocesser 

når denne en förståelse, får ett sammanhang och uppnår målen samt en breddad förståelse i både 

det estetiska ämnet och andra ämnen.1 Samtidigt kan det vara svårt att få gehör och förståelse för 

estetiska lärprocesser både som medel, metod och källa till kunskap. Av tradition dominerar synen 

på estetiska ämnen som något som ska användas som något avkopplande mellan de, ur en 

skolkontext, mer faktabaserade, texttunga kurserna såsom till exempel historia, svenska, 

matematik och engelska.2 Därför vill jag undersöka, och förhoppningsvis bredda och utveckla, 

kunskapen om estetiska lärprocesser i skolan och belysa på vilket sätt dessa kan bidra till kunskap 

och förståelse genom ämnesintegration. 

1.1 Bakgrund 
 
År 2011 infördes en ny läroplan för gymnasiet, Gy 11.3 I den har estetiska kurser på gymnasiet 

tagits bort som kärnämne från samtliga program utom det estetiska programmet, som istället har 

förstärkts i sin profil.4 Den estetiska lärprocessens infärgning var tidigare tydlig i enlighet med 

intensionerna i Läroplan för de frivilliga skolformernas, Lpf 94, med tydligt fokus på 

                                                
1 Lindström, Lars (2002). ”Att lära genom konsten. En forskningsöversikt.” I: Hjort, Madeleine m.fl, Kilskrift. Om 
konstarter och matematik i lärande. En antologi. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 
2 Åsén, Gunnar (2006), Varför bild i skolan? – en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne, 
Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006, Uttryck, intryck, avtryck – lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, 
Bromma: CM Digitaltryck. 
3 Läroplan för gymnasieskolan Gy 11 http://www.skolverket.se/laroplaner 2014-06-16. 
4 Program- och examensmål för estetiska programmet http://www.skolverket.se 2014-06-06. 
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tvärvetenskaplighet och kultur samt estetiska kunskapsprocesser.5 Det finns en skillnad i 

kunskapssyn vad gäller den kunskap estetiska ämnen kan bidra med i den nuvarande Gy 11 

jämfört med Lpf 94, då estetiska lärprocesser särskilt lyftes fram. Utifrån denna förändring i 

styrdokumenten tillsammans med min egen erfarenhet och bakgrund som lärare har mitt intresse 

växt kring lärande och vad som gör lärandet meningsfullt för både elever och lärare. 

1.1.1 Estetiska lärprocesser 
 
I Lpf 94 är betydelsen av kultur och estetiska lärprocesser uttalat och ska lyftas fram i skolans 

arbete. Ett strävansmål är att eleven ”har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet”. Mål att uppnå för eleven är bland annat ”kan söka sig till saklitteratur, 

skönlitteratur och övrigt kulturutbud” liksom att det är varje skolas ansvar att eleven ”kan hämta 

stimulans ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser” och att använda estetiska lärprocesser 

samt uttryck ”som en källa till kunskap, självinsikt och glädje”.6 Även i Gy 11 står det under mål 

och skolans ansvar att eleven ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud 

som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” samt ”kan hämta stimulans ur kulturella 

upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden”.7 

Det finns undersökningar och uppsatser som beskriver hur estetiska lärprocesser och 

ämnesintegration påverkar kunskapsresultat och lärande. Enligt Anders Marner och Hans Örtegren 

kan man dela upp lärandet i två delar.8 Skolan arbetar utifrån en kunskapssyn som dels är den 

”instrumentella lärprocessen” som ser på elevens lärande som ett kärl som ska fyllas på med redan 

fastställda kunskaper och fakta där målet för elevens lärande är färdigt på förhand, dels den 

”estetiska lärprocessen” där eleven är medskapare i sin egen kunskapsprocess som sker 

tillsammans i interaktion med läraren och andra elever där kunskapsprocessen leder till ett lärande 

som eleven själv står i centrum för.9  

1.1.2 Ämnesintegration 

Skolan ska rusta eleverna för ett framtida demokratiskt samhällsdeltagande. Detta står skrivet 

under rubriken ”Kunskaper och lärande” i Gy 11, ” Elevernas kunskapsutveckling är beroende av 

att de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och 

sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
                                                
5 Lpf 94, s. 12. 
6 Lpf 94, s. 10-11. 
7 Gy 11, s. 9. 
8 Marner, Anders och Örtegren, Hans (2003) En kulturskola för alla – estetiska ämnen och läroprocesser i ett 
mediespecifikt och medieneutralt perspektiv, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling: Liber distribution. 
9 Estetiska lärprocesser, bilaga 1, Marner, Anders (2005) Möten och medieringar:  estetiska ämnen och lärprocesser i 
ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv. Umeå: fakultetsnämnden för lärarutbildningar, Umeå universitet. 
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kunskaper”.10 Vidare under ”läraren skall” står följande att läsa ”samverka med andra lärare i 

arbetet med att nå utbildningsmålen”.11 Det finns studier som visar att ämnesintegrering ger 

positiva effekter på lärandet. Enligt Gunnar Åsén har bildämnet sedan gammalt en historia där det 

integrerats med andra ämnen och fungerat som hjälpämne och förstärkning av dessa.12 Både Lars 

Lindström liksom Marner och Örtegren ifrågasätter denna funktion av ämnet som ett stöd för 

andra ämnen och menar att bildämnet förlorar på att vara ett medel för andra ämnen och bör 

istället ha samma status som övriga ämnen genom sin kursplan.13 

1.1.3 Kunskapstradition 

I den nya läroplanen har estetiska kunskaper och förmågor reduceras till att vara underordnade det 

skrivna och den talade kommunikationen, trots att vi lever i ett samhälle där vi blir överrösta av 

multimodala, visuella budskap.14 Det visar på en kunskapssyn som fortfarande är stark i samhället 

och skolan. Där finns kopplingar till vad Thomas Saar kallar för ”träningspedagogik” som bygger 

på ”procedurer” i stället för att hitta nya vägar till kunskap, genom kreativitet och estetiska 

lärprocesser.15 Det är fortfarande så att man i skolan i stor utsträckning undervisar genom frågor 

med färdiga svar. I Göran Lindes bok om läroplansteori berättas om den ryske filosofen och 

pedagogen Lev Vygotskij. Han menade att kunskap sker i samklang med omgivningen i en 

dialektisk kunskapstradition. Det innebär att läraren utmanar eleven genom att problematisera och 

skapa utmaningar som ger eleven möjlighet att visa sina kunskaper genom att synliggöra hur 

tanken och handlandet förenas i det praktiska görandet.16  

1.2 Syfte 
Undersökningen syftar till att tydliggöra vad den estetiska lärprocessen bidrar med i 

ämnesintegration i projektform.17 Jag vill belysa vad estetiska lärprocesser kan tillföra elevers 

kunskapsutveckling på estetiska programmet. 

1.2.1 Frågeställning 

De övergripande frågeställningarna är: 
                                                
10 Gy 11, s. 8. 
11 Ibid., s. 10. 
12 Åsén (2006), s. 113. 
13 Lindström (2002), Marner och Örtegren (2003). 
14 Dagens Nyheter 12/12 2013”Storma, slå sönder – och spotta på konst” Rubin, Birgitta. 
15 Saar, Tomas (2005) Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad: Institutionen för utbildningsvetenskap, 
Avdelningen för pedagogik, Karlstad universitet. 
16 Linde, Göran (2000/2012) tredje upplagan ”Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori” Lund: 
Studentlitteratur, s. 34. 
17 Kursplan Estetisk kommunikation 1 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser 2014-06-06. 
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På vilket sätt kan estetiska lärprocesser bidra till lärandet i ämnesintegration i projektarbetsform? 

Vilken funktion får estetiska lärprocesser vid ämnesintegration? Kan man genom 

ämnesintegration med kursen Estetisk kommunikation 1 fördjupa förståelsen för innehållet i både 

den kursen och andra kurser? 

2 Empiri 
Det material som ska analyseras i undersökningen är anteckningar från deltagande observationer 

under en ämnesintegrerad redovisning i engelska och bild, en transkriberad intervju med en 

fokusgrupp om fyra elever samt artefakter i form av olika bilder som informanterna gjort i 

samband med redovisningen av parafraser.   

3 Urval och avgränsning 
Undersökningen begränsas till två årskurser i åk 1 på gymnasiets estetiska program och på den 

skola där jag arbetar.  Det underlättar genomförandet av undersökningen att jag är väl bekant med 

både arbetsplats och elever, vilket ger större möjlighet att nå informanterna vid behov samt att, 

som forskare, kunna disponera tiden mer flexibelt.18 Tillgängligheten underlättas även av att 

informanterna är de elever jag undervisar. Fokus kommer att ligga på elevernas berättelser om 

lärandeprocessen och den information som finns att utläsa i deras bilder. Detta för att göra 

undersökningen tydligt inriktad mot elevernas lärande och därmed mer avgränsad i omfattning. 

Valet av projekt har gjorts utifrån placering i läsårsplaneringen samt att det är ett tydligt 

ämnesintegrerat projekt mellan kurserna Svenska 1, Engelska 5 och Estetisk kommunikation 1. 

3.1 Etiska aspekter 
Eleverna informerades om syftet med undersökningen och hur materialet de bidrog till skulle 

bearbetas och presenteras. I enlighet med principer och anvisningar för forskningsetik vad avser 

medverkan i undersökningar upplystes de utvalda eleverna, vilka samtliga är över 15 år, om att det 

var frivilligt att delta i studien.19 De är anonymiserade för att de inte ska gå att identifiera som 

medverkande i undersökningen. När de egna eleverna används som informanter bör man vara 

medveten om att det kan vara problematisk, då det bygger på ett ömsesidigt förtroende där 

relationen till eleverna är viktig för det fortsatta arbetet under läsåret. Det är viktigt att 

                                                
18 Kullberg, Birgitta (2004/1996) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 138. 
19 Forskningsetiska principer http://www.vr.se. 
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informanterna känner att de inte måste delta i undersökningen och att de inte pressas till detta 

liksom att de inte behöver besvara frågor de upplever som problematiska att ta ställning till. 

4 Metod  

4.1 Ramar för studien 
Undersökningen görs i ett ämnesintegrerat projekt om modernismen. Den utfördes under åtta 

veckor mellan vecka 47, 2013 och vecka 5, 2014. Projektet heter ”Modernismen och jag” och 

handlar om modernismens framväxt under 1900-talet och finns bifogad att läsa som bilaga.20 

Ämneskurserna som ingår är Estetisk kommunikation 1, Svenska 1 och Engelska 5. Det är tre 

lärare involverade, en för varje kurs. Detta ger sex lektioner om 80 minuter i veckan för eleverna 

att arbeta med modernismen. Projektet utgår från det centrala kunskapsinnehåll som eleven ska 

tillgodogöra sig i både Estetisk kommunikation 1, Engelska 5 och Svenska 1 inom modernismen. 

Projektet innehåller ett delmål, som är en redovisning med hjälp av presentationsprogrammet Key-

Note och handlar om den ism inom modernismen eleven fått sig tilldelad, samt en 

huvudexamination som består av en bild från den ism inom modernismen eleven arbetat med och 

gjort en parafras på. Redovisningsgrupperna är sammansatta utifrån den ism gruppen fått. Förutom 

att hänga upp sina parafraser och kort presentera dessa på engelska ska eleverna även sätta upp 

faktatexter på engelska med originalbild som visar vilken förlaga de haft till sitt parafrasarbete. 

Eleverna leder redovisningen och kamraterna ställer frågor om innehållet. Utställningen sker i en 

lektionssal samt i öppna ytor vilka används som allmänna utrymmen. Under dessa veckor är det 

schemabrytande aktiviteter utanför projektet i sammanlagt fyra veckor. Två veckor före jul, då 

eleverna arbetar med en föreställning för alla elever på estetiska programmet på skolan samt 

föräldrar och vänner, liksom jullov i två veckor.  

4.1.2 Undersökningens genomförande  

Initialt görs en inventering av kunskapsnivån för studien hos eleverna med hjälp av en kvantitativ 

metod.21 De får individuellt besvara en enkät utifrån frågeställningarna ”Vad är modernism? Vad 

vet du om den/det?” som sammanställts i bilaga 3.22 Detta görs för att ta reda på vilka kunskaper 

de har om modernismen innan projektet börjar, för att senare kunna använda detta i en jämförande 

analys om hur de tolkat modernismen i sina bilder. Jag använder etnografisk metod och gör 

deltagande observation på en lektion i engelska och på mina egna bildlektioner för att studera hur 
                                                
20 Projektbeskrivning ”Modernismen och jag”, bilaga 2. 
21 Kullberg (1996/2004), s. 53. 
22 Sammanställning av enkät, bilaga 3. 
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eleverna använder sig av visuella hjälpmedel och estetiska lärprocesser.23 Jag dokumenterar 

observationerna med kamera och videoinspelning för att undersöka vilket faktaurval 

informanterna gjort för att förmedla information i redovisningen med presentationsprogrammet 

Key-Note och hur eleverna hanterar denna.24 Genom metodtriangulering görs en sammanställning 

mellan de olika delarna i projektet.25 Efter jullovet sker redovisning av första delmålet, i vecka tre. 

Det är två lärare som deltar, engelskläraren och bildläraren. Det är en kort faktaredovisning om 

ismerna med hjälp av presentationsprogrammet Key-Note. Den görs i tvärgrupper om fem till sex 

elever, där grupperna är slumpmässigt ihopsatta utifrån ism inom modernismen. Redovisningen 

filmas och transkriberas för att användas som material till undersökningen. Jag vill ta reda på vad 

de tagit till sig för kunskap samt hur och vad de har uppfattat att den ism de arbetat med innebär. 

Genom att studera elevernas parafraser i redovisningen synliggörs olika diskurser i bilderna. Här 

använder jag mig av deltagande observation för att se hur de tolkat sin ism och hur de förklarar 

hur de tänkt i sin förståelse av bilden. Jag kommer även att undersöka hur de tolkat sina förlagor 

genom att titta på hur de arbetat med parafrasen genom de artefakter jag samlat in.26 

Diskursanalysen här blir att undersöka hur de talar om modernismen och vad de valt att lyfta fram.  

4.1.3 Bearbetning av material  

 
Materialet belyses med hjälp av strukturalistiskt perspektiv i enlighet med den franske 

antropologen och sociologen Pierre Bourdieaus tankar om att ett ”relationistiskt” samspel sker 

mellan olika faktorer.27 I undervisningssammanhang utgörs de av pedagogiskt upplägg, 

schemastruktur och ämnesintegration och styrmedel såsom läroplaner och politiska incitament. Jag 

analyserar diskurser utifrån dessa faktorer. Ett perspektivbyte görs genom att jag växlar 

subjektsposition från lärare till forskare vid analysen för att kunna vara öppen för vad som finns 

att utläsa ur materialet.28 Detta består av parafraser och några utvalda elevredovisningar om ismen 

i presentationsprogrammet Key-Note vilket analyseras med hjälp av diskursanalys. För att få fram 

vad som fördjupat förståelsen görs en fokusgruppintervju med fyra informanter, vilka valts ut dels 

genom att de representerar olika kunskapsnivåer, dels är personer som känner sig trygga med 

varandra. Detta för att få ett bra samtalsklimat och därmed kunna få ut så mycket information som 

möjligt. Intervjun transkriberas för att undersöka vad de säger om vad de lärt sig, hur de lärt sig 

                                                
23 Ibid., s. 196; Lindgren, Simon (2012) Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Stockholm: Liber s. 117.  
24 Rose, Gillian (2012) 3:e upplagan Visual Methodologies, London: Sage publications.s. 297, kap 11. 
25 Kullberg (1996/2004), s. 83. 
26 Lindgren (2012), kapitel 4; Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (1999/2012) Diskursanalys som teori 
och metod, Lund: Studentlitteratur s. 72-76. 
27 Sohlberg, Peter & Britt-Marie (2013) Kunskapens former, Stockholm: Liber. (2013), s. 227 ff. 
28 Kullberg (1996/2004), s. 96. 
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och om de upplever att det skapat ett sammanhang för dem genom ämnesintegration (se bilaga 

4).29 I analysen av intervjun görs jämförande analys och diskursanalys. För att fördjupa kunskapen 

om metoder för intervju, transkribering och analys användes Christer Stenmos instruktioner ur 

boken ”Vetenskapsteori och metod för lärare”.30 Genom att studera miljön för lärandet undersöks 

hur fasta strukturer såsom läroplaner och ramfaktorer som hur klassrumsutformning, 

förhållningssätt och undervisningsmetoder påverkar lärandet och lärprocessen.31 För att identifiera 

diskurser i ämnet undersöks hur informanterna i intervjun talar om bildämnet kontra andra ämnen 

i undersökningen.32  

5 Teori och tolkningsram 
5.1 Strukturell teori 

För att analysera materialet och relatera till faktorer som påverkar lärande användes 

strukturalistisk teori.33 Vad som väljs ur ett stoff och vilken metod som används är intressant att 

titta på ur ett strukturalistiskt perspektiv för att tydliggöra och klarlägga skeenden i 

klassrumssituationen.34 Utifrån Foucaults makt/kunskapsbegrepp finns metoder för att undersöka 

begreppet ”sanning”.35 Dessa består av en fast struktur vilken han kallar den ”arkeologiska”. Det 

är ett system som består av procedurer för produktion av sanning i olika utsagor. Detta kan 

användas för att undersöka undervisningsmetod, klassrumsmiljö och lokaler i anslutning till 

undervisningen vilka kan ses som strukturer och utgör en kontext vilken påverkar lärandet. Att 

utgå från strukturalistisk teori för att undersöka diskurser i bildmaterialet kan ge mer information 

om vad som går att utläsa i elevernas bilder.36 Att studera bildspråk, komposition och olika 

strukturer med över – och underordning i de bildberättelser eleverna skapat i undervisningen ger 

ytterligare information om innehåll och urval.37  

5.2 Diskursanalys 
 

                                                
29 Intervju, bilaga 4, Kullberg (1996/2004), kapitel 6 s. 109, s. 125. 
30 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget, s. 119-126. 
31Linde (2000/2012), s. 59. 
32 Burr, Vivien (1995/2003) Social constructionism, London and New York: Routledge, s 75; Winther Jørgensen & 
Phillips (2000/2012), s. 26. 
33 Sohlberg, s. 229-231, s. 274. 
34 Winther Jørgensen & Phillips (2000/2012), s. 128-131, kap 5.  
35 Ibid., s. 19-21. 
36 Rose (2012), s. 113, 119; Lindgren (2009), s. 150. 
37 Lindgren (2009), s. 167. 
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Iakttagandet av sociala konstruktioner och processer i klassrummet kan synliggöra strukturer och 

diskurser.38 Det kan visa sig både genom hur man talar om bild och hur man använder och gör 

bilder. Diskurser utgör olika sätt att se på kunskap och vad som styr innehåll i och kring läroplaner 

om estetiska lärprocesser och ämnesintegration. I en diskursanalys kan det vara intressant att 

undersöka normer för att hitta olika uttryck i bildskapande.39 Olika diskurser i hur man talar om 

ämnet, både hos elever men även hos lärare, undersöker jag genom deltagande observation av 

undervisningen. 

6 Tidigare forskning 
 

6.1 Estetiska lärprocesser 
 
Som tidigare nämnts behandlar Tomas Saar estetiska lärprocesser i sin avhandling.40 I den 

beskrivs olika lärprocesser där Saar jämför och problematiserar synen på estetiska lärprocesser i 

skolan.41 Han menar att vi utgår från en träningspedagogik där eleverna sysslar med 

reproducerande kunskap och procedurer, att göra saker enligt en viss modell och i en bestämd 

ordning. De undersökande estetiska lärprocesserna har en plats som avkoppling och mellan 

teoripass. I en annan forskningsöversikt påvisar Lars Lindström att det inte, enligt forskning, finns 

någon positiv effekt på resultaten om man använder estetiska ämnen som ”smörjmedel”.42 

Däremot, enligt Lindström, kan dessa ämnen ha positiva effekter då det estetiska ämnesinnehållet 

tas på allvar och ämnet står för sig själv i relation till andra ämnen.43Lindström beskriver hur man 

kan använda olika tillämpningsnivåer inom konstarterna och vill varna för att de estetiska ämnena 

blir metod och ett slags hjälpämnen för andra ämnesområden. Ulla Lind har forskat kring bilden 

som kunskapskälla och menar att den och andra typer av artefakter kan användas i betydligt större 

utsträckning än vad som gjorts hittills som kunskapsunderlag i forskning.44 Hon har undersökt hur 

barn uttrycker sig genom bilder och vad som påverkar bildskapandet. En bild är ett visuellt 

uttrycksmedel och som kunskapskälla ger det ännu en dimension till att tolka och analysera 

elevers upplevelse. Anders Marner och Hans Örtegren har skrivit och forskat kring lärande med 

                                                
38 Rose (2012), kapitel 3. 
39 Lindgren (2009), s 176; Kullberg (1996/2004), s. 49. 
40 Saar, Tomas (2005) Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad universitet: Avhandling. 
41 Saar (2005), s. 59. 
42 Lindström (2002).  
43 Ibid., s. 122 
44 Lind, Ulla (2000), Perspektiv på kultur för lust och lärande, Skolverkets rapport i Projektet för Kultur för Lust och 
Lärande, Dnr 2001:59; Lind, Ulla (2006) Makt och kontroll i elevernas bildvärld, Vetenskapsrådets rapportserie 
4:2006, s. 125 ff. 
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hjälp av estetiska lärprocesser.45 De menar att estetiska ämnen måste ha ett egenvärde och bör 

lyftas fram liksom de kunskaper man tillägnar sig i den estetiska lärprocessen. De belyser 

ämnesintegration och dess fördelar genom möjligheten att se saker ur nya och oväntade 

perspektiv. En förutsättning är att det finns tydliga kursplaner att utgå ifrån så att ämnets status är 

detsamma som i andra ämnen.  

6.2 Ämnesintegration 

Gunnar Åsen tar i sin forskning upp hur bildämnet kan användas och har använts historiskt. Han 

talar om tre olika nivåer. Dessa är den tekniska som innebär fokus på hur man konkret gör, själva 

hantverket, den konstpsykologiska där man arbetar med underliggande budskap och tolkning av 

bilder samt den bildspråkliga där man utgår från bilden som ett redskap för kommunikation.46 

Tankar om bild, eller teckning som det hette fram till 1980, som stöd för andra ämnen är gamla. 

Redan 1906 kom ett betänkande från folkundervisningskommittén om hur teckningsämnet kunde 

användas för att främja inlärningen för andra ämnen i skolan. Teckningen skulle användas för att 

fördjupa och studera hur omvärlden var konstruerad och uppbyggd till exempel i 

hembygdskunskap. Där tecknade man för att öva iakttagelseförmåga och som ett uttrycksmedel.47 

Dessa tankar blev verklighet i 1909 års folkskola fram till 1950-talet när teckningsämnet fick en 

annan betydelse för skolarbetet. Så här skrev Sjöholm & Goes, två lärare på folkskoleseminariet i 

Göteborg, som även gjorde arbetsmaterial med bilduppgifter kopplat till andra ämnen såsom 

naturkunskap, historia och geografi, för att visa på bildens betydelse tillsammans med andra 

ämnen:  

Man lär sig alltid en sak bättre, om man inte bara läser om den utan även skriver något om den och 

ritar till den eller arbetar med den på annat sätt. Man kommer då att fundera lite mer över den, och det 

man funderar över det fastnar också i minnet. Ja så roligt är det ställt i denna värld.48  

I samband med mellankrigstiden och modernismen började man intressera sig för skolans 

teckningsundervisning som ett sätt att uttrycka sig. En strid uppstod mellan bildlärare där man 

ville bejaka skapandet och den fria kreativiteten. Denna beskrivs i boken ”Education through arts” 

av Herb Read som menade att eftersom ”modernismen hade befriat konsten skulle konsten befria 

eleverna” inte användas som avbildning och stöd för undervisning i andra ämnen.49 Ursprunget 

                                                
45 Marner och Örtegren (2003). 
46 Åsén (2006), s. 107. 
47 Ibid., (2006), s. 113 f. 
48 Ibid., (2006), s. 113.  
49 Ibid., (2006), s. 114. 
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var idén om den ”fria barnteckningen” som österrikaren Richard Rothes skrev om. Den hade sitt 

ursprung i ett nytt sätt att se på barns behov att uttrycka sig i bilder som inte var att avbilda och 

som stöd för andra ämnen utan som ett eget uttryck för idéer och skapande.50 Under 1950-talet 

slog idén om bildämnet som avkoppling igenom och i l962 års läroplan för grundskolan står att 

teckningsämnet ska var ett eget ämne där eleverna ska ges möjlighet att uttrycka sig genom ”fritt 

skapande arbete” och ges en ”estetisk fostran”.51  

Hjärnforskaren Matti Bergström menar att entusiasmen är det som får kunskapen att fastna.52 

Skolan tar bort den genom sitt sätt att vara organiserad och fokusera på ordning och sitt sätt att se 

på kunskap. Han talar om så kallad ”trädtoppspedagogik” som utgår från barnets entusiasm i 

lärandet. På vägen dit lär det sig av sina egna erfarenheter och misstag. Fantasi och lek är länken 

mellan det inre och det yttre. Skolan arbetar mer med det yttre, vilket innebär kontroll och 

ordning, men mindre med det inre, som står för oordning och kaos. Det riskerar, enligt Bergström, 

att utveckla oss till ”värdeinvalider”. Med det menar han en oförmåga till att se helheter och 

sammanhang liksom att prioritera och värdera. Växelverkan mellan vårt inre och vårt yttre skapar 

en balans och ger oss en förmåga att hantera tillvaron, menar Bergström. Skolan bör bli tydligare 

medveten hur motivationen påverkar lärandet och gör det meningsfullt, enligt Bergström. 

Med utgångspunkt i estetiska lärprocessers förmåga att vidga lärandet genom att bredda och lyfta 

fram andra perspektiv, menar Saar, Lindström och Marner att arenan för undervisning kan berikas 

genom att vara öppen för estetiska lärprocesser. Genom ämnesintegration kan estetiska 

lärprocesser användas både för att främja lärandet, skapa motivation och lust till lärande liksom, 

enligt Lind, öka elevens möjligheter till att visa sina kunskaper genom bildarbeten. Gunnar Åsen 

har i en historisk tillbakablick undersökt hur bildämnet haft betydelse för hur inlärningen kan 

fördjupas och göras mer begriplig för eleven. Det kan bidra till att öka meningsfullheten med 

skolarbetet menar Bergström som i sin forskning funnit att kreativitet och lust hör ihop. 

7. Bearbetning och analys 
För att få svar på studiens frågeställningar har jag valt ut ett begränsat material från enkäter, 

deltagande observationer, intervju och artefakter. Under en deltagande observation framkom 

                                                
50 Åsén (2006), s. 115. 
51 Läroplan för grundskolan 62, Lgr 62, Skolöverstyrelsens skriftserie 60, SÖ-förlaget, Gummessons boktryckeri AB, 
Falköping 1968, femte tryckningen. 
52 Bergström, Matti (1995) Neuropedagogik - En skola för hela hjärnan, Wahlström & Widstrand. 
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diskurser om vad eleverna ser som viktigt i engelska jämfört med i bild. Vid en genomgång av 

elevernas bilder synliggörs diskurser både vad gäller tolkningar och förhållningssätt till kunskap. 

7.1 Enkät om vilka kunskaper som finns 
 
Figur 1 visar en sammanställning av den enkät som 45 elever gjorde initialt och som finns i sin 

helhet att läsa i bilaga 3.53 Den är kategoriserad i tre kolumner. Frågeställningen lyder ”Vad är 

modernismen?”. Utfallet blev följande: En knapp majoritet har hört talas om begreppet tidigare 

men är inte helt säkra på vad det är. En stor del har inte någon kunskap alls om modernismen 

medan en liten elevgrupp anser sig veta vad det är. Se sammanställning nedan. 

 

 
Figur 1. Sammanställning av enkät om modernismkunskaper. 

 

I figur 2 ges exempel på elevkommentarer på frågan ”Vad är modernismen?”. Se nedan. 

                                                
53 Sammanställning enkät, bilaga 3. 
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Figur 2. Ett utdrag ur kommentarer till kunskaper om modernism. 

 

I kategorin ”Vet ej” framgår att eleverna har ringa kunskaper om ämnet och att modernismen är ett 

okänt begrepp för dem. Andra kommentarer som visar att eleverna inte är riktigt säkra finns i svar 

som språkligt ligger på en avancerad nivå. Det finns dessutom två som svarat identiskt på detta 

sätt. Eftersom det var två elever som hade samma svar kan de ha sökt information på sina datorer. 

Intrycket är att eleverna har ringa kunskaper om ämnet. I kategori ”Har ett hum om” och ”Vet 

tydligt” är det min tolkning av deras kunskap och därför kan elevernas kommentarer finnas med i 

båda kategorierna, då det inte finns fördjupande följdfrågor som kan klargöra fakta. Här har 

eleverna en viss kunskap vad det handlar om, att det är inom området konst och kultur, framförallt 

skrivande. De vet att det är något nytt och banbrytande som ifrågasätter och tar ställning mot det 

som varit innan. Av detta går att utläsa att informanterna har olika kunskaper om både begreppet 

modernism och vad det innebär. De flesta känner till att det är en kulturyttring. Inom litteratur 

framgår det av en kommentar att eleven kopplat det till olika typer av texter och därigenom drar 

slutsatsen att det handlar om att bryta mönster och regler, vilket ytterligare en elev skrivit i 

uttrycket att tänka ”outside the box”.  

    
7.1.2 Ämnesintegrerad redovisning på engelska 

 

I en deltagande observation, där jag videofilmat och fört anteckningar vid en muntlig redovisning i 

liten grupp, går det att utläsa att eleverna kommit en bit på väg i sin kunskapsprocess. Här är ett 

utdrag från en redovisning om modernismen.  

Vet	  ej	  

• "Jag	  har	  ingen	  aning:s"	  	  
• "Jag	  kan	  inget	  om	  
modernist"	  	  
• "Modernismen	  är	  en	  
kulturell	  rörelse,	  inom	  
västerländsk	  kultur	  på	  sena	  
1800-‐talet.	  Inom	  kultur,	  
konst,	  arkitektur,	  musik,	  
och	  litteratur.	  
Modernismen	  vilar	  på	  
människans	  förmåga	  att	  
skapa".(två	  har	  svarat	  det	  
här)	  	  

Har	  ett	  hum	  om	  

• "Modernismen	  är	  en	  del	  av	  
konst	  och	  kultur"	  	  
• "Modernismen	  var	  som	  ett	  
sätt	  att	  bryta	  sig	  lös	  från	  
allt	  det	  konservativa	  som	  
varit	  innan,	  och	  bröt	  i	  stort	  
sätt	  så	  många	  regler	  som	  
möjligt."	  	  

Vet	  säkert	  

• "Vad	  jag	  vet	  om	  
modernismen	  är	  att	  det	  
handlar	  om	  att	  bryta	  
"regler"	  som	  till	  exempel	  
hur	  man	  skrev,	  innan	  hade	  
det	  mesta	  varit	  väldigt	  
censurerat	  men	  nu	  ville	  
man	  bryta	  det	  mönstret."	  	  
• "Modernismen	  handlar	  om	  
att	  gå	  emot	  det	  gamla	  
vanliga	  och	  tänka	  "outside	  
the	  box"	  I	  modernismen	  är	  
allt	  tillåtet,	  det	  [inns	  inga	  
rätt	  eller	  fel.".	  	  



 16 

Det är en liten grupp på sex personer. De ska berätta om en ism inom modernismen med hjälp av 

presentationsprogrammet Key-Note. Det är en deltagande observation under tjugofem minuter 

som jag också videofilmat. 
                      Klassrummet är stort och rymmer 32-34 elever. Det finns två ingångar, med ca 7 meters 

mellanrum, som består av glasdörrar längs ena långsidan och mittemot finns en fönsterrad som 

ligger så högt att man bara ser himmel och lite träd. Gruppen sitter längst fram i klassrummet 

och har en projektor riktad mot en vit duk framför ”whiteboarden”. Det är 7 personer, 4 flickor 

och 3 pojkar, som ska hålla föredrag på engelska och visa sin Key-Note. En informant får sitta 

med för att hen ville lära sig av de andra hur det kan se ut och gå till. En av informanterna antar 

utmaningen att börja och berättar om futurismen. Hen berättar på stel engelska och stakar sig, 

visar sin Key-Note och trycker fram bilder till det hen säger. Vissa sidor är bara text. De andra 

eleverna lyssnar bitvis och har sina blickar riktade delvis mot sina egna datorer. De tittar 

omväxlande upp och sedan ner i sina datorer. De förefaller uppmärksamma. Föredraget tar 

omkring 5 minuter. När det är färdigt undrar läraren om de har några frågor att ställa till 

föredraget om futurismen. Nej, blir det eniga svaret. De applåderar och nästa föredragshållare 

kommer fram.  

                       Hens föredrag handlar om konstruktivismen. Hen berättar på tydlig engelska om denna ism. 

Nämner att det var i Ryssland och under 1920-talet. Hen repeterar fakta men är inte närvarande 

i det hen säger utan läser innantill. Samtidigt visar hen ett illustrativt bildmaterial till det hen 

säger. Hen har inga egna reflektioner kring ismen. Efter att föredraget är slut är det frågestund. 

Ingen undrar något. Läraren frågar om de kan se likheter mellan de två ismerna. Ingen kan det. 

Läraren leder dem in i jämförelsen genom att titta på de olika ideologierna bakom– finns det ett 

samband? Nej, de kan inte se något samband. Vi fortsätter med nästa elev som arbetat med 

surrealismen. Hen håller en presentation på mycket god engelska, har valt ett bildmaterial som 

är väl anpassat till det hen säger. En bild består av en filmsnutt av en musikvideo som är gjord 

idag och som hen hittat på nätet. Den består av svarta, dansande kor som klonas och formas till 

olika djur t ex spindlar. Musiken till är instrumental och i snabb, rytmisk takt. Alla skrattar och 

piggnar till. Hen avslutar sitt föredrag och undrar om det är någon som har frågor. Nej, men de 

tyckte att det var ett bra föredrag. Applåd och hen går och sätter sig. Nästa ut har samma ism, 

surrealism. Hen spexar och är lite besvärad över att hålla föredrag. Mixtrar med datorn och 

sladdar men får till slut till det. Läraren sitter nära och är behjälplig hela tiden. Hen inleder sitt 

föredrag och är mycket ursäktande och har svårt att släppa oron som tar sig uttryck i skämt och 

”jag kan inte det här”. Läraren uppmuntrar och eleven får ett positivt stöttande gensvar från 

klasskamraterna att det går jättebra. Hen redovisar på stapplande engelska och visar bilder till. 

Samma video som föregående talare visade kommer. Klasskamraterna skrattar igen och tycker 

den är rolig. När föredraget är slut applåderar de. Ingen har något att fråga om. Nästa elev tar 

över. Hen har expressionismen och visar och berättar på god engelska och med hög närvaro i 

det hen säger. Hen har tittat på flera konstformer och bland annat komponerat ett 

expressionistiskt musikstycke som de övriga inte direkt uppfattar att det är hen som gjort. 

Läraren lyfter det efter att föredraget är klart och de blir mycket imponerade och tycker det är 
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häftigt. Musikstycket överensstämmer väl med ismen men har fått en modern ”touch”. Hen är 

fri i sitt berättande men i övrigt en tillbakadragen elev. Klasskamraterna uppskattar föredraget 

och lyssnar uppmärksamt. Det är varierat och intressant då det speglar många olika 

kulturformer inom ismen. När det är klart applåderar kamraterna. Inga frågor har de till hen. 

 

I ovanstående material kan man skönja en stor variation i hur eleverna valt ut material och hur de 

använder sig av presentationsverktyget Key-Note. Muntlig framställning som redovisningsform 

gör att de som är bekväma obehindrat kan visa vad de lärt sig medan de som tycker det är 

obehagligt inte kommer till sin rätt. Att redovisningen är på engelska hindrar några som inte har 

tillräckligt goda språkkunskaper att hålla redovisningen och kunna uttrycka sig relativt obehindrat. 

Det framgår i observationen att det varierar delvis beroende på att eleverna är olika duktiga i 

engelska och på hur mycket fakta de fått fram om sin ism. De har inte fått så mycket tid att 

förbereda sig eftersom det viktiga var att komma igång med att leta information. Föredraget 

användes även för att i liten grupp öva sig i muntlig framställning. Klasskamraterna är lyhörda och 

ger det gensvar som den som redovisar behöver för att uppmuntras i att fortsätta, genom att ha 

ögonkontakt med föredragshållaren, nicka bekräftande och le för att visa på sitt intresse. Eleverna 

hade vid detta tillfälle arbetat med modernismen i tre veckor och haft ett juluppehåll däremellan 

vilket kan ha gjort att processen avstannat. Om man tittar på de fyra kunskapsformerna fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet kan man hitta de flesta arbeten i detta skede inom fakta och 

förståelse.54 Så här står det i Gy 11 om kunskap vilket illustrerar redovisningarna under den 

deltagande observationen: 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former –  

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena- eller den andra 

kunskapsformen.55 

Det framgår av Gy 11 att kunskap består av flera delar där fakta och förståelse så småningom ska 

utmynna i färdighet och förtrogenhet. Den muntliga redovisningen visar på att informanterna letat 

upp fakta om ämnet men ännu inte tillägnat sig färdighet och förtrogenhet inom området.  

 

7.2 Estetiska lärprocesser i ett samtal  
 
En djupintervju med en fokusgrupp görs i slutskedet av projektet. Intervjun finns utskriven i sin 

helhet i bilaga 4.56 Det är en trettio minuter lång intervju i ett grupprum i anslutning till en 

                                                
54 Skolverkets kommentarmaterial http://www.skolverket.se/ 2014-06-06. 
55 Gy 11, s. 9. 
56 Bilaga 4. 
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lektionssal. En noggrann genomgång av frågeställningar och syfte med intervjun görs innan den 

startar. Informanterna är tre pojkar och en flicka vilka betecknas P1, P2, P3 och F1. De är samtliga 

sexton år gamla. Intervjun utgår från dessa frågeställningar: 

• Vad menar man med modernismen? 

• Hur kan man förklara den? 

• Finns det någon koppling till modernismen idag i samhället inom konst eller musik till 

exempel? 

Ett utdrag ur intervjun: 
 

Läraren: Vill ni berätta för mig vad modernismen är? 
P1: Det är en konstnärlig inriktning…(XX) 
F1: … under1900-talet – slutet av 1800-talet som gick väldigt mot tidigare sätt att måla och skriva 
än man gjort tidigare… 
P1: Man bröt alla regler 
Läraren: <Mmm>…(uppmuntrande) 
P1: Det var lite därför den kom upp också. För att man ville bryta alla regler. 
P2: Fall man ville göra nånting nytt… 
Läraren: <Mmm>…(uppmuntrande) 
Läraren: Varför tror ni man ville bryta regler? Och vilka regler ville man bryta? 
… hur var det innan? 
P1: Innan var det… allting var så perfekt… det var fotografiskt och… så folk tröttnade på det så de 
ville göra nånting nytt. Delar av modernismen var ju även sånt som ifrågasatte … politiska åsikter 
och sånt… styrde bort från den här perfekta fotografiska konsten som även ifrågasatte politik och 
folks… Fick även folk att tänka till lite som vissa ismer inom modernismen är ju … och framförallt 
vissa konstverk är ju såna som får folk att tänka till och verkligen inse saker i stället för att bara… 
F1: … gå i samma fotspår! 

 
Här är informanterna försiktiga och osäkra. Det framgår inte hur mycket informanterna vet om 

modernismen. Samtalet kopplas snabbt till konstuttryck och konstutövande vilket kan ha att göra 

med att jag är deras bildlärare. Det är främst en pojke, P1, som talar och interagerar med en flicka, 

F1. De resonerar sig fram till svaren på frågorna. En informant, P3, säger ingenting under hela 

intervjun medan den andre pojken, P2, kommer med inlägg allt eftersom intervjun fortgår. Till en 

början är kunskapen mer instrumentell men efter ett tag händer något. Kunskapen växer i en 

process genom samtalet och tillsammans pusslar de ihop vad de kan om modernismen.  
Läraren: <Mmm>. Om man tänker på hur vi pratade om konsten… Lyckades konstnärerna 
påverka? Till exempel den politiska utvecklingen? 
P1: Ja, absolut! 
F1: Även om det inte var så här direkt... att så fort folk såg konstverket gick de och 
demonstrerade. Folk började tänka. Det blev ju både åt motsatt håll. T ex diktaturen gick 
emot, förstörde konstverk men det fick motsatt effekt. Det blev striktare så men det fick folk 
att tänka mot både inom konsten och inom samhället. 
Läraren: Tänker du på något speciellt? 
F1: Jag tänker på Hitler och Nazi-Tyskland hur dom samlade en massa modernistiska 
konstverk på ett ställe för att lite förlöjliga det och liksom kolla här det visar inget fint liksom 
så fast det kanske fick lite motsatt effekt också att man kanske gick till dom där för att det 
var lite coolt också. Det blev väldigt dubbelt. 
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P1: På sätt och vis har ju konsten format det styre som vi har i större eller stora delar av 
världen idag. Visst, det finns ju diktaturer med de är ju inte lika påverkade av det yttre och 
har fått mer intryck och folk har ju genom det börjat tänka i de här banorna. Om det inte varit 
för konsten så misstänker jag att det skulle varit väldigt likt Nazi-Tyskland idag. 
F1: Det kanske är ett extremt fall 
P1: Ja, det kanske är ett extremt fall men jag tror inte det skulle vara så långt ifrån. 

 
Efter en dryg kvart kommer samtalet in på estetiska lärprocesser, hur dessa kan se ut och varför 

det är viktigt med olika metoder för att lära sig saker. 

 
Läraren: Så vad får konsten människor att göra? 
P1: Tänka. 
F1: Tänka själva istället för att bara följa med liksom. 
P1: Ett exempel är ju skolan. Skolan har ju utvecklats otroligt mycket i det här hur man låter 
barnen tänka. Förut, den bilden jag har fått av skolan, förut var den väldigt strikt – du ska göra 
det här, du ska läsa i den här boken du ska lyda det som står. Nu så är det mycket mera 
kreativa arbeten så att man lär sig tänka själv. Man lär sig tänka utanför lådan. Det är ju lite 
samma sak. 
Läraren: Känner ni att ni har haft den skolgången sen när ni började i 6-års… 
F1: Jag tycker att det växlar beroende på vilka lärare man haft. Det har varit ”sitt ner och läs 
den här boken” - ”tänk inte” nejmen, men nästintill… och sen de här som ”här har ni ett 
område – hur skulle ni vilja presentera det, eller visa vad ni kan om det?” och jag själv lär mig 
betydligt med av det här andra sättet för att man får tänka själv och analysera kring det på ett 
annat sätt. 
P1: Jag har haft lika som F1. Visserligen var det lite mera strikt i 6-års och lågstadiet men det 
berodde på lärarna vi hade då … mellan och högstadiet till exempel i läsning så fick vi en 
uppgift… Det stod inte mer än att … du har blivit ledare, du ska skapa ett samhälle och så 
några punkter på vad man skulle ta med det var allt som stod - så fick man bygga upp, man 
fick tänka helt fritt. Otroligt härlig uppgift. … och den jag vill liksom ha flera av den typen av 
uppgift… 
P2: Det jag har märkt är att ju äldre man blir desto kreativare blir uppgifterna i och med jag 
tror att det har att göra med att när man e 6-7 år gammal kanske man inte riktigt har det 
kreativa, man har inte utvecklat det än, det kreativa tankesättet. Man skulle inte klara av såna 
uppgifter där, så att det är därför man inte fick det förrän i mellan och början av högstadiet. 
F1: Jag tror också det att man behöver nån form av grundkunskaper innan man kan uttrycka 
det på något kreativt sätt … så dom första åren behöver man nåt – alltså barn är ju väldigt 
kreativa, ofta, kan ta uttryck på många olika sätt men man kanske inte har dom 
grundkunskaperna - man kanske inte kan den information om man behöver för att kunna göra 
ett arbete om det. Så man behöver … det finns ju saker man behöver lära sig som bara är så, 
liksom läsa och skriva. Du ska lära dig skriva – gör som du vill(skratt) – det funkar ju inte 
riktigt(skratt). … men när man har alla grundkunskaper så kan man ta det vidare till en kreativ 
nivå. 

 
Eleverna resonerar sig fram till att både faktakunskap och kreativ kunskap behövs och att olika 

åldrar har olika behov.  

 
P1: Barn är ju de mest kreativa individerna i samhället! Ett test - det var några på KTH som 
gjorde - de ritade upp de hade en bild av en fyrkant – en rektangel med en mindre rektangel i 
och i som cirklar och så ställde de frågan till oss: ”Vad är det här?” Alla, nästan alla svarade 
”ugn, mikrovågsugn eller TV” en gammal TV. Också hade de gjort samma sak på dagis och 
fått allt möjligt … de hade fått otroligt många förslag och idéer vad det skulle kunna vara. Det 
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visar ju också på att man blir mer trångsynt när man blir äldre. Man har lärt sig att så här ser 
en mikrovågsugn ut! 
F1: <Mmm> 
P1: Samtidigt som att man får mer kunskap och på så sätt blir man mer kreativ så det går ju 
lite såhär om varandra. 
F1: Ja, men det kan ha och göra med… till exempel i skolan får man ju ofta en sak man ska 
göra liksom, och som behöver bli gjord, och då behöver man tänka på det sättet, i alla fall är 
det så med vissa lärare… Jamen skriv en faktatext om Nazi-Tyskland. Då blir det liksom … 
man tänker i ett väldigt…i ett spår som stakats upp av läraren liksom. .. i och med att det ofta 
är så i de yngre graderna som så, så tappas lite av den här grundkreativiteten man har i dom 
där spåren. Tror jag i alla fall.  
Läraren: Tror ni att kreativa ämnen som, ni håller ju på med musik, och till exempel bild kan 
man påverka lärprocessen? 
F1: Det tror jag definitivt. 
P1: Det kan man. Mm jag märker ju själv att dels musik men också bilden, väldigt mycket 
bilden, har gjort att jag tänker mycket öppnare än jag gjort förut för att jag får de kreativa 
sidorna mycket mer så den är ju viktig. Det är den verkligen. 
F1: Och sen så blir det ju liksom ett avbrott eller vad man ska säga i det här strikta som även 
om man har uppgifter i andra ämnen som är mer strikta så behöver man göra det på ett visst 
sätt, så får man det här båda som jag sa tidigare. Man behöver både en struktur och att tänka 
fritt. Och genom att få ha musik, som här, så blir det både lättare att lära sig saker och att orka 
med dom här lite striktare uppgifterna också. 

 
Eleverna kopplar lustfyllt lärande till estetiska lärprocesser och instrumentellt lärande till ämnen 

som till exempel historia. ”Man kan inte ändra det som hänt”, som en av eleverna säger. ”Det är 

som det är”. De visar en förståelse för att det ibland måste vara på olika sätt men att det ändå går 

att hitta former för kreativa undervisningsmetoder i andra ämnen. 
 

P2: Ja, om man t ex spelar på musiken trummor, man får tänka lite fritt och leka runt lite och 
tänka kreativt. Vad kan jag göra för att få det här att låta bättre? På t ex historian, jag menar, 
alltså det finns ju liksom vad ska jag säga, alltså… 
P1: Skriven som den är… 
P2: Ja, precis. Det är ju svårt att ändra på det som redan har hänt… Om du skriver om Nazi-
Tyskland då kan du ju inte ändra på det för du tycker att det här tycker jag är bättre… 
*fniss*… det funkar ju inte riktigt så. 
 
F1: Nä, det gör det ju inte. Men sen i historian fick vi ju en ganska kreativ uppgift ändå… att 
vi skulle skriva en berättelse. Då blir det ju kreativt på ett sätt i och med att man får hitta på en 
person men ändå följa det historiska, så som historian faktiskt var lite av varje. Men det blir ju 
ändå ett svar. Det har skett och man måste ändå följa dom händelserna som varit och hur dom 
har varit medans i musiken kan det ju också va att vi kanske inte bara ändrar för att det ska låta 
bättre utan för att det ska va vår egen version av det! Testa oss fram vad som känns bra för oss 
liksom. Det behöver inte vara fråga om att det blir bättre eller sämre utan vad som känns bäst 
för en själv för det kan ju vara olika. 
P1: Just det på musiken. Vi får ju grunden av låtarna. Vi tar ut formen och sen så formar ju vi 
den efter hur vi vill ha den. Vi ska göra de till våran. Det är samma sak som den här uppgiften 
på bilden med stolarna, så skulle vi ge den en känsla, en karaktär som frusen eller vad det var 
alla möjliga saker. Man fick tolka. Det var otroligt roligt. Jag älskade den uppgiften. Det gör ju 
att man blir mer öppen i sinnet. En sån sak vi gör som att gå på utställningar. Man får ju mer 
konstintryck. 
F1: Man ser ju mer nya saker. 
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Här övergår intervjun mer till ett samtal om estetiska lärprocesser och instrumentella lärprocesser. 

Det uppstår reflektioner kring vad kreativitet är och leder till, hur det ger en drivkraft till att vrida 

och vända på problem genom ett undersökande förhållningssätt. Eleverna är överens om att det 

finns olika sätt att lära sig. De anser det viktigt för arbetet i skolan att ta tillvara på möjligheter 

som estetiska lärprocesser ger genom att integrera ämnen som bild och musik med teoretiska 

ämnen. De är medvetna om att kunskap bygger på fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Att 

kunskap skapas tillsammans med andra synliggörs i intervjun när informanterna diskuterar 

modernismen. De kommenterar varandras påståenden och får nya tankar om både vad kunskap är 

och processen som leder dit. 

7.2.1 Hur eleverna tolkat ismer i parafrasarbetet 
 
Genom att göra parafraser har eleverna arbetat praktiskt med att visa vad de lärt sig om vad deras 

respektive ism innebär. Urvalet för bearbetning och analys är med betoning på bildkvalité det vill 

säga väl genomarbetade bilder och med spridning av olika tekniker såsom teckning, målning i 

olika tekniker som akvarell, tempera och gouache samt olika collagetekniker. I det centrala 

innehållet för kursen estetisk kommunikation står att eleven ska  
              få kunskap om 1900-talets viktigaste inriktningar inom konsten, och kunna berätta om modernismens 

mest kända konstnärer samt göra en målning i modernistisk stil, förstå varför modernismen bryter 

fram, genom studier av 1900-talets konst och eget skapande kunna relatera nutida konstnärliga uttryck 

till kulturhistorien.57 

En genomgång av informanternas bilder ger följande information om hur de löst uppgiften med 

parafrasen. 

 

                                                
57 Kursplan Estetisk kommunikation 1 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser 2014-06-06. 
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Foto: Annica Thoré 
 
Bild 1. Dadaism 

Informanten har gjort en kopia av ett svart-vitt foto av Man Ray. Hen har omarbetat bilden genom 

att sätta dit en morot som ”huvud” i stället för en påse och i handen håller figuren blast från en 

morot. Miljön runtomkring har återgetts med stor närhet till originalutförandet. Parafrasen är i 

blandteknik oljepastellkrita, kol och gouache. Bilden visar att informanten har förstått vad ismen 

handlar om. Det är en overklig och lite galen tolkning som visar på dadaismens meningslöshet och 

hur de problematiserar konstbegreppet. Den speglar även vårt intresse för miljö och hälsa genom 

valet av morot som parafrasuttryck. 

 

  
Foto: Annica Thoré 
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Bild 2. Futurism 

Här är det en parafras på en målning av Giacomo Balla som är gjord i en futuristisk anda. Det är 

en teckning med en rörelse som går uppifrån i en halvcirkel och slutar med en spiralform. Det 

finns fabriker, stridsvagnar, höghus och en armé. Det är en tolkning där eleven lyft fram innehållet 

och tydliggjort vad futurismen handlar om. Den är mycket lik originalet med föremålen är utbytta 

för att förstärka det som futuristerna ansåg viktigt. Rörelsen präglar bilden och visar att 

informanten förstått vad ismen handlar om och vill uttrycka. 
 
 

 

Foto: Annica Thoré 
                
Bild 3. Fauvism 

Här har informanten valt ett porträtt målat av Henri Matisse. Hen har och gjort en modern version 

med taggtråd som dekoration på hatten och taggtråd som halsband. Färgerna är starka och 

signalerar i rött och gult. Tekniken är gouache. Bilden visar stark smärta genom signalfärger och 

genom kvinnans halsband av taggtråd samt uttryckslösa ansikte. Parafrasen ligger nära förlagan i 

utseende men har förändrats med några detaljer som tydliggör att informanten har förstått 

innebörden i konstriktningen. 
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Foto: Annica Thoré 
 

Bild 4. Fauvism 

Här är en parafras av en förlaga av Henri Matisse. Den är gjord i collageteknik med målad 

bakgrund och figurer som hittats på nätet och kopierats. Sedan har hen klippt ut dem och klistrat 

på ett i gouache grundmålat papper. Den är bildligt mycket lik förlagan av Henri Matisse. 

Förändringen som ger det nutida uttrycket består i att de dansande figurerna är nutida både i 

rörelse och i danspositioner. Det är energi och rörelse i bilden, vilket informanten fångat väl. Hen 

visar att den förstått ismen genom sin tolkning som både uttrycker starka känslor och rörelse med 

energi. Det är en vild bild. 
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Foto: Annica Thoré 
 
Bild 5. Primitivism 

En parafras som är gjord på Paul Gauguins målning från en söderhavsö. Den är gjord i datorn i ett 

ritprogram som heter Sketchbook express och som finns gratis på ”App-store” att ladda ner. 

Informanten har använt en målning av Paul Gauguin som fond. Sedan har eleven klippt in 

karaktären Stewe ur den amerikanska tecknade serien ”Family Guy”. Det finns även andra 

amerikanska tecknade karaktärer såsom Homer Simpson från Simpsons inklippt och Popeye 

(Karl-Alfred). Stämningen i bilden liknar den i originalet. I pratbubblorna finns texter. En säger 

”Victory is indeed mine” och är en hänvisning till kolonialism och den vite mannen. Det är en 

tolkning som både visar en viss historisk kunskap då den tecknade figuren uttrycker sig segervisst 

i en kontext av exotism samtidigt som det är nutida amerikanska karaktärer. Man kan se en 

koppling till den amerikanska visuella underhållningsindustrin som är en del av vårt samhälle. 

Informanten visar att hen har förstått innebörden i ismen genom denna tolkning.   
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Foto: Annica Thoré 
 
Bild 6. Primitivism.  

Informanten har gjort en fri tolkning av vad ismen är och målat en blå bakgrund i gouache med ett 

gult öga i mitten. Inspirationen kommer från Avatar, en film som handlar om ett 

människoliknande, blåfärgat naturväsen som lever i samklang med naturen och i djungeln. Den är 

effektfull i sin enkelhet och tolkning, dock inte en parafras på en målning av en primitivistisk 

konstnär. Det går ändå att se att informanten har förstått vad dennes ism handlar om utifrån denna 

tolkning utan förlaga. 

 

  
Foto: Annica Thoré 
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Bild 7. Impressionism 

Ett collage inspirerat av flera olika målningar av William Turner. Den består av en urklippt 

bakgrund med ett inklippt kryssningsfartyg som är taget ur en tidning och uppklistrat på ett 

papper. Informanten har fångat stämningen i Turners målningar genom att skildra den röda 

solnedgången och båten, i form av en lyxkryssare, som skrider fram. Det är en tolkning som visar 

att informanten förstått vad ismen handlar och och som fångat det lite drömmande uttrycket 

genom sin komposition och val av motiv i sitt collage. 

 

  
Foto: Annica Thoré 
 
Bild 8. Expressionism  

En parafras på Edvard Munchs bild där informanten valt att förlägga den i en miljö med piller, 

självskadebeteende och alkohol. Tekniken är vattenfärg på papper. Stämningen är obehaglig och 

tränger sig på. Precis som Munch på sin tid ville att människor skulle känna och uppleva den 

smärta som kvinnan på bilden gör. Tolkningen visar tydligt att eleven förstått vad konstnären velat 

skildra i denna målning. Hen har gjort det till sitt och visar en nutida variant av smärta. 
 
Eleverna har tolkat den ism de fått och gjort moderna versioner av klassiska verk. De har använt 

sig av en mängd olika tekniker och vävt in populärkultur i sina bilder vilket är en tydlig diskurs. 

Det finns både fria kompositioner och de som följer förlagan mer strikt. Gemensamt är att alla har 

ett nutida uttryck som refererar till dagens samhälle vilket var uppgiften. Genom studium av ett 

urval artefakter kan man utläsa att eleverna tillgodogjort sig det centrala innehållet i estetisk 

kommunikation på en varierat och genomarbetat sätt. 
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8. Tolkning och resultat 
 

8.1 Fördjupad förståelse  
 
Utifrån det empiriska materialet och genom metodtriangulering har jag försökt belysa hur estetiska 

lärprocesser bidrar till lärandet i ett ämnesintegrerat projekt. Initialt var modernismen ett helt 

okänt begrepp för de flesta av informanterna. I en jämförande analys kan man se att de lärt sig om 

olika delar eller ismer inom modernismen och att ingen är ovetande om vad begreppet innebär. En 

diskurs är att det handlar om kultur såsom bildkonst, litteratur och musik med en stark koppling 

till samhället och en utveckling av olika tekniska uppfinningar under 1900-talet. Intressant är att se 

hur eleverna gör nutida tolkningar i parafraserna med referenser till både nutida populärkultur och 

ungdomskultur. Det är en diskurs som tydlig framgår vid en genomgång av materialet. En annan 

diskurs som framträder är att de lär sig genom att interagera med varandra. De fyller i och 

förklarar för varandra i ett samtal om modernismen liksom de lyssnar på varandra när de berättar 

om sina bilder. I ett projekt som sträcker sig över tid där ett avgränsat ämnesområde undersöks 

kan man följa kunskapsprocessen i de fyra kunskapsformerna från fakta via förståelse till färdighet 

där den slutliga praktiska delen uppvisar en förtrogenhet hos eleven. 

I den första redovisningen där eleverna höll föredrag om sina ismer hade de inte kommit så långt i 

sitt praktiska arbete med sina parafraser. Under redovisningen framgick det tydligt att de hade 

fakta och information om sina ismer men inte någon djupare förståelse. De såg inte några 

kopplingar mellan ismerna och inte heller hur de hängde ihop med samhällsutvecklingen. Detta 

liknade mer en instrumentell lärprocess än en estetisk lärprocess. Diskursen var också mer 

fokuserad på att upprepa fakta om olika konstnärer och visa bilder på konst, musik eller dans. En 

del använde sig endast av text i sin Key-Note-presentation i stället för att visa bilder på det som 

behandlades. Utifrån en strukturalistisk analys kan en förklaring vara att man utgår från invanda 

strukturer och att elevernas forskning bedrivits under framförallt engelsk-lektionerna, där 

undervisningen är traditionell i den meningen att arbetet består av att lära genom att läsa och 

plocka ut fakta från texter, inte att arbeta undersökande genom en estetisk lärprocess. Att det var 

på engelska var svårt för en del elever som ansåg att de inte kunde uttrycka vad de kunde 

ordentligt på ett främmande språk. Samtidigt övade de sin engelska genom att både leta upp 

materialet och hålla föredrag på engelska. Genom intervjun som gjordes framkom en diskurs om 

estetiska lärprocesser och lust till lärande som bland annat Matti Bergström hänvisar till när han 

talar om entusiasm som en förutsättning för lärande. Informanterna bekräftade att det var 

betydelsefullt för motivationen att få utforska och hitta egna vägar till kunskap. Det stämmer väl 
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överens med vad bland andra Marner och Örtegren kommit fram till.58 Eleverna ger i 

djupintervjun ett exempel på detta och refererar till en trumlektion, där den estetiska lärprocessen 

tydliggörs. De diskuterade även huruvida det var nödvändigt med viss ”fast” kunskap för att kunna 

vara kreativ problemlösare och kom fram till att det var en förutsättning för kreativitet. Under 

intervjun framkom att eleverna upplevde konformitet och repetitiv kunskap som något delvis 

negativt men ändå nödvändigt och menade att detta var en struktur som bestämdes av den enskilde 

läraren som möjligtvis behövdes i yngre åldrar för att lägga en grund för kunskapen. I 

genomgången av elevernas parafraser kunde en diskurs iakttas. Den var populärkultur och framför 

allt amerikansk. Det fanns flera exempel på karaktärer med amerikansk förlaga. Det var både 

tecknade serier och tecknade eller animerade karaktärer från film. Det visar på diskurser som utgår 

från elevernas egna erfarenheter och bildvärldar. Bilderna visade även att de breddat sin förståelse 

för vad den ism de arbetat med stod för. Detta gick att se i deras tolkningar som förlagts till nutid 

med dagens attribut och samhällsföreteelser såsom självskadebeteende och genusmedvetenhet. 

Eleverna tolkade bilder i parafraser och visade därigenom att de behärskade kunskapsområdet.  

9. Slutdiskussion 

9.1 Kunskap genom estetisk lärprocess 
 
Undersökningen bekräftar vad forskningen säger om estetiska lärprocesser. Såväl underlaget från 

enkäterna, djupintervjun och elevernas bilder visar tydligt att kunskapande är en process. I den 

estetiska lärprocessen utgår man ifrån att eleven har egna erfarenheter som bidrar till 

kunskapsutvecklingen. Eleven är medskapare till sitt eget lärande och blir därigenom en naturlig 

och aktiv deltagare. I ett samspel med omgivningen produceras lärande i en växelverkan mellan 

andra elever och läraren. Att ha tydliga ramar och direktiv genom styrdokument och fungerande 

ramfaktorer såsom ändamålsenliga lokaler, ett fungerande schema, pedagogiskt genomtänkta 

metoder och ramverk är en förutsättning för att lärandemiljön ska bli så gynnsam som möjligt. 

Marner och Örtegrens beskrivning av hur en estetisk kunskapsprocess fungerar har tydliggjorts i 

detta projekt och lyfts fram, framförallt i intervjun med fokusgruppen.59 Där talar eleverna om 

flera delar i lärandet och menar att skolarbete som utgår från den estetiska lärprocessen ger större 

motivation då man som elev är delaktig i och har möjlighet att påverka sin lärprocess. 

                                                
58 Marner och Örtegren (2003), s. 37. 
59 Ibid., s. 43f. 
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9.1.2 Ämnesintegration ger breddad kunskap 
 
Ämnesintegration med estetiska ämnen gynnar lärprocessen genom att arbetet är organiserat med 

ett tydligt mål och i projektform med tydliga ramar. Detta gör att eleven får en sammanhållen 

lärprocess. Denne kan, genom att arbeta ämnesintegrerat i en eller flera kurser, tillgodogöra sig 

kunskaper ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Eftersom arbetsområdet som använts i denna studie 

löper under flera veckor får processen möjlighet att verka. Att integrera bild med andra kurser gör 

att eleverna får möjlighet att gå på djupet eftersom bildskapandet förutsätter att eleven tagit till sig 

kunskaper om området för att kunna arbeta praktiskt. Innan projektet sattes igång och en 

inventering gjordes framkom att eleverna inte hade någon större kunskap om vad modernismen 

handlade om. Efter projektets slut hade samtliga lärt sig om modernismen. I parafrasarbetet kunde 

man se hur de erövrat kunskap om sin ism genom det sätt de tolkat och gjort sina bilder på. 

9.1.3 Att lära av varandra  
 
En insikt jag fått i arbetet med uppsatsen är att eleverna lär av varandra genom att arbeta i en 

estetisk lärprocess tillsammans. Detta är tankar som många pedagoger och filosofer undersökt och 

hittat stöd för.60 I Gy 11 står att elevens kunskaper ska belysas utifrån så många ämnen som 

möjligt. I det centrala innehållet i kursen Estetisk kommunikation finns det tydligt inskrivet 

medskapande lärprocesser.61 Eftersom det underlättar för eleverna i deras lärprocess att arbetet 

organiseras så att de kan ta del av varandras kunskaper, lära av varandra och tillsammans ges de 

möjligheter att fördjupa sin kunskap. När vi som lärare har en gemensam ram för vårt arbete 

innebär det tydlighet både för elever och lärare.  

9.1.4 Kreativa lärmiljöer 
 
Det som kännetecknar kreativa lärmiljöer som skapar lust till lärande är tydliga ramar för 

uppdraget och en tillåtande inställning till att pröva sig fram. Anders Marner skriver om hur en 

kreativ lärmiljö förutsätter tolerans men även ska innehålla utmaningar.62 Mötesplatser för 

eleverna, såsom klassrum och grupprum, ska underlätta dessa möten. Där ska eleven få ta initiativ 

och bejakas i sin motivation. Ett skolsystem kan vara konformt och icke tillåtande i sin struktur 

vilket kan bero både på enskilda lärare eller skolkultur. Ett tecken på detta är att man börjar 

bevaka sitt revir, sitt ämne och sina rättigheter både som lärare och elev. Vissa elever låter inte 

sina klasskamrater lyckas genom att kommentera och hitta fel hos varandra. De kan fnissa och 

                                                
60 Linde (2012), s. 34. 
61 Kursplan för Estetisk kommunikation http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser 2014-06-06. 
62 Marner (2005), s. 32 f. 
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störa varandra i till exempel redovisningssituationer så att den som redovisar kommer av sig och 

inte får möjlighet att göra sitt bästa. Detta gör att toleransen krymper och kreativiteten försvinner. 

Att ha för detaljstyrda ramar gör att kreativiteten hämmas. Gynnsammast är att ha ett målstyrt 

uppdrag för att stärka kreativiteten. Viktigt är också att i skolans organisation möjliggöra en 

kreativ arbetsgång genom att bejaka denna i hur man organiserar skolans arbete. Hjärnforskaren 

Matti Bergström har funnit att lusten är en förutsättning för motivationen.63 

 

9.2 Avslutning 
 
Denna studie kan förhoppningsvis bidra till att utveckla och synliggöra hur undervisningsmetoder, 

som inkluderar estetiska lärprocesser, kan ta tillvara på elevers olika förutsättningar. Det som 

tydligt framkommit i min undersökning är att ämnesintegration genom estetiska lärprocesser ger 

eleverna helhet och samband liksom fördelar genom att det underlättar lärandet. Att arbeta utifrån 

estetisk lärprocess utgår från eleven och stimulerar denne till nyfikenhet och vilja att lära sig. Det 

är fortfarande så att man i skolan undervisar med betoning på den instrumentella kunskapssynen 

även om många skolor särskilt i de yngre åren arbetar aktivt med estetiska lärprocesser. De 

förmågor och kunskaper man utvecklar genom estetiska lärprocesser har inte samma värde som de 

förmågor och kunskaper man utvecklar i svenska, matematik, historia och engelska om man ska se 

till den senaste läroplanen. Trots att det finns ambitiösa intensioner i Gy 11 ser vi i att 

skoldebatten framställer att den svenska skolan når allt sämre resultat och att den svenska skolan 

halkat efter övriga delar av världen inom flera kunskapsområden. Ett framtida forskningsområde 

skulle kunna vara att studera hur läroplaner och styrdokument påverkar den pedagogiska 

verksamheten och på vilket sätt det påverkar det vardagliga arbetet i skolan. Hur kan olika sätt att 

strukturera arbetet i skolan se ut och hur skapar man en organisation som ger förutsättningar för att 

genomföra det uppdrag skolan har så att det främjar det pedagogiska arbetet genom en 

pedagogiskt genomtänkt organisation. 

 
 

                                                
63 Bergström (1995), s. 93. 
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Bilaga 2: Projektbeskrivning ”Modernismen och jag” 
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Matematik 1b 
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Arbete 
 
Under detta projekt ska vi arbeta med 

1900-talet och alla de olika ”ismerna” 

som uppstod. Varje studiegrupp får en 

egen ism och ska under 

engelsklektionen forska fram kunskap 

om sin ”ism” och göra en presentation 

och fördjupning i Key-Note. Sedan 

ska varje individ skriva en egen text 

till ”ismen” och sitt konstverk som vi 

arbetar med. 
 
I Estetisk kommunikation, där vi 

kommer att arbeta med att skapa egna 

konstverk utifrån den -ism vi fått 

som fördjupning.  

 

Slutuppgiften är att redovisa sitt 

konstverk och sin text på vår 

modernistiska konstutställning över 

hela plan 4. 

 

De ismer vi ska arbeta med är:  

Impressionism 

Expressionism 

Primitivism 

Fauvism 

Konstruktivism 

Kubism 

Futurism 

Dadaism 

Surrealism 

Abstrakt expressionism 

 

Förmågor vi ska arbeta med i det 

här projektet är: 

• Vetenskapligt förhållningssätt 

• Källkritik 

• Analys 

 

Studiebesök: 

Vi ska gå till Moderna museet och titta 

på deras samling av modernistisk 

konst. 

 

Ämnen utanför projektet: 

I Historia1 kommer vi att arbeta med 

1900-talets historia. 

I Matematik 1b följer vi planeringen. 
 

Centralt innehåll 
 
Estetisk kommunikation 

Du kommer att… 

• få kunskap om 1900-talets 

viktigaste inriktningar inom 

konsten, och kunna berätta om 

modernismens mest kända 

konstnärer samt göra en 

målning i modernistisk stil 

• förstå varför modernismen 

bryter fram 

• genom studier av 1900-talets 

konst och eget skapande kunna 

relatera nutida konstnärliga 

uttryck till kulturhistorien 
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Engelska 5 

Vi fortsätter att jobba med våra 5 

övergripande mål. Att läsa, skriva, 

lyssna, tala och skaffa sig kännedom 

om kulturella skillnader och likheter i 

engelsktalande länder. 

 

Svenska 1 

Du kommer att få bekanta dig med… 

 

• Skönlitteratur, författad av 

såväl kvinnor som män, från 

olika tider och kulturer.  

• Centrala motiv, berättarteknik 

och vanliga stildrag i fiktivt 

berättande, till exempel i 

skönlitteratur och teater samt i 

film och andra medier.  

• Muntlig 

framställning/presentation. 

Detta händer: 
v 47 

Övergripande samtal och diskussioner 

om modernismen och 1900 talets 

konstnärliga och litterära utveckling. 

Läsa och skriva ”poetry”. 

 

Teckna stolar för att förstå 

modernismens idé. 

 

Film: ”På västfronten intet nytt” efter  

romanen av Erich Maria Remarque. 

Dadaism, Surrealism. 

 

v 48  

Arbetet med modernismen fördjupas. 

Du får i din studiegrupp en egen – ism 

att arbeta med. I svenska och engelska 

läser vi om Futurismen och 

Majakovskij. Kafka. I estetisk 

kommunikation tittar vi på bilder och 

konst från olika ”ismer”. Vi påbörjar 

Parafrasarbetet. 

 

v 49 

Arbeta vidare med ditt 

konstverk(parafras), din faktasamling 

och bearbetning (på engelska) av din 

modernistiska ”–ism” text. Svensk 

modernism: Edith Södergran, Pär 

Lagerkvist, Karin Boye. 

 

v 50 

Arbeta färdigt med ditt 

konstverk(parafras), din faktainsamling 

och bearbetning (på engelskan) av din 

modernistiska ”ism”. Renskriv och 

lägg in i mallar. Planera och samkör er 

blivande redovisning Vi börjar också 

arbeta med våra Key-Note. 

 

Svenska: provskrivning i sal. 

 

 

 



 38 

v 51 

Kreativt och modernistiskt 

pepparkakshusbygge och 

skolavslutning i arenan. Vi arbetar 

vidare med våra key-notes.  

v 2 

Kort repetition av vad vi gjorde för jul 

sedan arbete med redovisning och 

utställning av konstverk och ”–ismer”. 

v 3 

Fortsatt arbete med redovisning och 

utställning av konstverk och ”–ismer”. 

v 4 

Redovisning och examination.  
 
 
Detta händer utöver undervisning 

och projekt: 

v 48 Skolbio – se tider på schoolsoft! 

v 49 2-3 dec. Dansföreställning. 

v 50 11-12 dec. Julshow rock/soul. 

v 50 12 dec. ”Öppet Hus”. 

v 50 13 dec. Luciacup. 

v 51 20 dec. Julavslutning i Arenan. 
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Examination av Modernismen  
 

  
 
Parafras: Vi ska under projektet arbeta med en riktning inom modernismen, och 

skapa ett verk som speglar denna.  

 

Text till parafrasen: Till detta verk ska du skriva en informations text (på 

engelska)om som precis som på museum sitter placerade bredvid de olika 

konstverken. Där ska du förklara på vilket sätt ditt verk speglar vald riktning och ge 

annan viktig information åskådaren/tolkaren av verket behöver – precis som på våra 

stora muséer.  

 

Utställning: vecka 4, kommer vi att ha en utställning och interaktiv redovisning med 

mingel och mys á la vernissage. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Jackson Pollock, (1912-1956), amerikansk målare 

 
Betygskriterier 

 

Estetisk kommunikation 

E 

Du använder enkla uttryck från några estetiska uttrycksformer för att gestalta och genomföra 

en konstnärlig idé. 

 

Du uttrycker dig med viss säkerhet i en konstnärlig process och färdig gestaltning. 

 

Du resonerar översiktligt om hur estetiska uttryck kommunicerar med en publik. 

 

Du diskuterar översiktligt hur olika tankeströmningar påverkar estetiska uttryck. 

 

C 

Du använder uttryck från några olika estetiska uttrycksformer för att gestalta och 

genomföra en konstnärlig idé och resonerar kring betydelsen av att integrera dessa för både 

processen och helheten. 

 

Du uttrycker dig med säkerhet i en konstnärlig process och färdig gestaltning. 
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Du resonerar och prövar dig fram i hur estetiska uttryck kommunicerar med en publik för att 

få ett bra resultat. 
 
Du diskuterar hur olika tankeströmningar påverkar estetiska uttryck och gör välgrundade 

jämförelser av hur det kan se ut i olika sammanhang.  

 

A 

Du använder uttryck från några olika estetiska uttrycksformer för att gestalta och 

genomföra en konstnärlig idé och resonerar utförligt och nyanserat kring betydelsen av att 

integrera dessa för både processen och helheten genom att pröva olika idéer. 

 

Du uttrycker dig med säkerhet i en konstnärlig process och färdig gestaltning och resonerar 

kring för- och nackdelar med olika uttryckssätt. 

 

Du jämför och redogör för hur estetiska uttryck kommunicerar med en publik för att få ett bra 

resultat och skapa mening. 

 

Du diskuterar utförligt och nyanserat hur olika tankeströmningar påverkar estetiska uttryck 

och betydelser och gör välgrundade jämförelser av hur det kan se ut i olika sammanhang. 

 

Engelska 5 
1 Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet 

E 

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i 

relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. 

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra 

slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån 

budskap och instruktioner i innehållet 

C 

Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i 

relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. 

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra 

slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån 
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budskap och instruktioner i innehållet. 

A 

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven 

engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att 

välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll 

och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i 

innehållet. 

 

2 Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift 

E 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, 

tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till 

syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna 

framställningar. 

C 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt 

och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare 

och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar. 

A 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, 

nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till 

syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade 

förbättringar av egna framställningar. 

3 Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang 

E  

Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och 

värdera olika källors tillförlitlighet. 

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det 
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valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

C 

Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och 

värdera olika källors tillförlitlighet. 

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt 

sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

A 

Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och 

värdera olika källors tillförlitlighet. 

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och 

kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

4 Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer 

E 

 I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven 

uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser 

problem i och förbättrar interaktionen. 

C 

muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven 

uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och 

situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och 

förbättrar interaktionen. 

A 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker 

sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och 

förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt. 

5 Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 
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företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används 

E 

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där 

engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och 

kunskaper. 

C 

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där 

engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och 

kunskaper. 

A 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av 

världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade 

jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.  

Svenska 1 

E   

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna 

texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet 

källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.  Eleven kan 

översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika 

verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse 

och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet. 

D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

C 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter 

som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss 

säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära 
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verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av 

några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan  eleven utförligt redogöra för 

några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. 

Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i 

berättandet. 

 

B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

A 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter 

som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete 

värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler 

för citat- och referatteknik. Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och 

internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll 

och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven 

utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma 

teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade 

egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett 

relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden. 
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Bilaga 3: Sammanställning av kunskaper om modernismen initialt 

 

 
 
Vad är Modernismen? Kommentarsammanställning 
Klass I 

Vet	  ej	   Har	  ett	  hum	  om	   	  	   Vet	  tydligt	  

12	  st	   11	  st	   2	  st	  

6	  st	   13	  st	   1	  st	  

Kommentarer	   Kommentarer	   Kommentarer	  
"Jag	  har	  ingen	  aning	  :s"	  	  
"Jag	  kan	  inget	  om	  modernist"	  	  
"Jag	  har	  ingen	  aning.	  Verkligen	  
ingen	  aning..."	  	  
"Modernismen	  är	  en	  kulturell	  
rörelse,	  inom	  västerländsk	  
kultur	  på	  sena	  1800-‐talet.	  Inom	  
kultur,	  konst,	  arkitektur,	  musik,	  
och	  litteratur.	  Modernismen	  
vilar	  på	  människans	  förmåga	  att	  
skapa"2	  st	  (uppslagsverk?)	  
"Kanske	  något	  modernt	  inom	  
konsten….?	  Jag	  känner	  igen	  
"abstackt	  ressention"	  vilket	  är	  
en	  konst	  som	  skapades	  under	  
1910-‐talet.	  Folk	  började	  med	  
realism	  globalt.	  Jag	  vet	  inte	  om	  
inbördeskriget	  i	  Amerika	  eller	  
första	  världskriget	  var	  runt	  vid	  
modernismen."	  	  

"Modernismen	  är	  en	  del	  av	  konst	  och	  kultur"	  
"Modernismen	  uppstod	  i	  början	  av	  1900-‐talet	  
efter	  första	  världskriget.	  Först	  ville	  man	  få	  
bort	  alla	  känslor	  o	  ha	  mer	  verklighet(iallafall	  i	  
poesi	  och	  dikt).	  man	  ville	  inte	  senare	  vara	  fast	  
i	  verkligheten	  så	  man	  började	  bryta	  alla	  regler	  
och	  gjorde	  det	  man	  ville"	  	  	  
"Modernismen	  var	  som	  ett	  sätt	  att	  bryta	  sig	  
lös	  från	  allt	  det	  konservativa	  som	  varit	  innan,	  
och	  bröt	  i	  stort	  sätt	  så	  många	  regler	  som	  
möjligt."	  	  
"Vad	  jag	  vet	  om	  modernismen	  är	  att	  det	  
handlar	  om	  att	  bryta	  "regler"	  som	  till	  exempel	  
hur	  man	  skrev,	  innan	  hde	  det	  mesta	  varit	  
väldigt	  censurerat	  men	  nu	  ville	  man	  bryta	  det	  
mönstret."	  	  
"Modernismen	  handlar	  om	  att	  gå	  emot	  det	  
gamla	  vanliga	  och	  tänka	  "outside	  the	  box"	  I	  
modernismen	  är	  allt	  tillåtet,	  det	  finns	  inga	  
rätt	  eller	  fel."	  	  	  

"Modernismen	  handlar	  om	  
att	  gå	  emot	  det	  gamla	  
vanliga	  och	  tänka	  "outside	  
the	  box"	  I	  modernismen	  är	  
allt	  tillåtet,	  det	  finns	  inga	  
rätt	  eller	  fel."	  
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"Jag	  har	  tidigare	  läst	  om	  
modernismen	  men	  minns	  inget	  
utav	  det"	  	  
"Vad	  jag	  vet	  så	  handlar	  
modernismen	  om	  att	  bryta	  ner	  
den	  estetiska	  lagarna	  och	  sedan	  
göra	  egna."	  	  

"Det	  är	  en	  kulturell	  rörelse.	  som	  varade	  under	  
1800-‐talet	  och	  till	  litei	  början	  av	  1900-‐talet.	  
Det	  är	  enmodern	  tid	  som	  växer	  fram	  i	  och	  
med	  industrialismen.	  På	  modernismen	  finns	  
det	  massa	  olika	  ismer.	  Det	  var	  en	  tid	  då	  man	  
insåg	  att	  människor	  verkligen	  tänkte	  olika,	  att	  
alla	  hade	  olika	  tankar	  och	  åsikter.	  Det	  var	  då	  
man	  började	  tänka	  att	  man	  skulle	  skapa	  
förbättra	  och	  förnya	  samhället."	  	  	  
"Under	  modernismen	  skulle	  man	  sätta	  sig	  
emot	  och	  bryta	  mot	  reglerna"	  
	  "?"	  	  
"Hejsan!	  Modernisering(rubrik)	  Man	  började	  
bryta	  mot	  regler"	  
	  "Jag	  vet	  knappt	  någonting	  om	  modernismen,	  
men	  tror	  att	  det	  är	  lite	  som	  romantiken,	  dvs	  
typ	  en	  "epok"	  inom	  kultur/konst/litteratur."	  	  	  
"Man	  bröt	  mot	  reglerna"	  	  
"Man	  börjar	  bryta	  mot	  regler.	  Det	  kommer	  
efter	  Romantiken	  1900+"	  	  	  
"Moderniseringen	  (rubrik)	  Startade	  efyter	  
industrialismen/Romantiken.	  Trött	  på	  
romantiska	  bilder.	  Nu	  ville	  man	  ha	  
verklighetsbaserad	  konst.	  Man	  ville	  även	  
bryta	  regler-‐utveckla	  världen	  1900-‐talet"	  
"Modernismen	  började	  typ	  runt	  1870(nån	  
gång)	  Inom	  konst	  fanns	  det	  då	  massor	  av	  
olika....ismer	  Som	  var(uppstod)olika	  sätt	  att	  
betrakta	  &	  göra	  konst	  före	  1800-‐talet	  skulle	  
det	  vara	  väldigt	  värkligt	  o	  nu	  fick	  det	  vara	  mer	  
dramatiskt	  eller	  rättare	  sagt	  blev	  fast	  verkligt"	  

 

Vad är Modernismen? Kommentarsammanställning 
Klass II 

	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  Vet	  ej	   Har	  ett	  hum	  om	   	  	   Vet	  tydligt	  

12	  st	   11	  st	   2	  st	  

6	  st	   13	  st	   0	  st	  

Kommentarer	   Kommentarer	   Kommentarer	  
"Det	  säger	  inte	  mig	  så	  mycket"	  
"Modernismen	  säger	  mig	  inte	  så	  
mycket	  men	  sen	  när	  man	  pratar	  
om	  saker	  som	  hänt	  under	  den	  
tidsperioden	  kommer	  jag	  
garanterat	  känna	  igen	  en	  del	  
saker"	  	  
"Jag	  kommer	  inte	  på	  något	  än"	  	  
"Det	  kanske	  är	  nu.	  I	  don´t	  know	  
too	  much	  about	  it	  to	  be	  honest."	  	  
"Modernism	  är	  en	  teknik	  man	  
använder	  inom	  konst"	  	  
"Nåt	  sätt	  att	  måla	  på"2	  st	  "Vet	  

"Jag	  kan	  nästintill	  inget	  om	  	  modernismen,	  men	  
jag	  har	  hört	  att	  man	  hade	  tröttnat	  på	  all	  dramatik	  
osv	  som	  var	  inom	  romantiken,	  så	  man	  försökte	  få	  
bort	  det	  på	  något	  sätt.	  Jag	  vet	  också	  att	  
författarna	  skrev	  extremt	  detaljerat	  och	  beskrev	  
mycket.	  Ismerna	  kom	  fram	  under	  modernismen-‐
det	  hör	  man	  ju."	  	  
"Modernismen	  var	  när	  Europa	  blev	  modernare	  
nya	  uppfinningar	  och	  modernare	  kultur.	  Jag	  vet	  
nog	  kommer	  bara	  inte	  ihåg	  namnet	  på	  epoker	  
och	  vilket	  år	  de	  tillhör."	  	  
"Modernismen	  var	  en	  konststil	  som	  utvecklades	  
under	  1800-‐talet	  då	  kameran	  uppfanns.	  Det	  är	  

"Modernismen	  är	  en	  
kulturepok	  som	  inleddes	  efter	  
romantiken,	  under	  andra	  
halvan/slutet	  av,	  1800-‐talet.	  
Man	  började	  uttrycka	  sig	  på	  
nya	  sätt,	  bli	  mer	  abstrakt	  och	  
surrealistiskt.	  Man	  utgick	  
ifrån	  verkligheten	  en	  del,	  
uttryckte	  sig	  med	  starka	  
kontraster,	  känslor	  och	  
detaljer	  som	  var	  nya	  jämfört	  
med	  hur	  konst,	  musik	  och	  
litteratur	  sett	  ut	  tidigare."	  	  



 8 

inget	  än"	  	  
"	  -‐"	  	  
"Jag	  vet	  ingenting	  om	  
modernismen"	  "Nått	  modernt!"	  
	  "-‐"	  	  
"För	  tillfället	  så	  säger	  
modernismen	  mig	  inget	  &	  har	  
inga	  kunskaper	  kring	  det.	  Allt	  jag	  
vet	  är	  att	  det	  är	  modernt"	  	  
"Det	  är	  modernt...Har	  alltså	  
ingen	  aning"	  	  "Modernismen	  är	  
något	  inom	  en	  epok	  som	  
påverkar	  kulturella	  aspekter	  av	  
samhället	  och	  kommer	  efter	  
romantiken	  i	  sena	  1800-‐
talet/tidiga	  1900-‐talet"	  
(Uppslagsverk?)	  	  
"Kulturell	  rörelse	  inom	  
västerländsk	  kultur.	  1800-‐talet-‐
1900-‐talet,	  synlig	  inom	  konst"	  	  
"/sena	  1800	  och	  tidiga	  1900"	  3	  
st(uppslagsverk?)	  

en	  konststil	  som	  är	  väldigt	  abstrakt	  och	  visar	  det	  
som	  man	  inte	  kan	  uttrycka	  med	  en	  kamera.	  Man	  
uttrycker	  konstiga	  former	  och	  färgblandningar.	  
Picasso	  med	  hans	  cubism	  var	  en	  mpdernist.	  Han	  
målade	  ofta	  ansikten	  med	  olika	  delar	  från	  olika	  
vinklar."	  	  	  

"En	  ny	  kulturell	  epok	  som	  
förekom	  i	  början	  av	  1900-‐
talet.	  Många	  tröttna	  på	  
romantiken.	  Det	  fanns	  många	  
ismer	  inom	  modernismen.	  
Alla	  har	  olika	  stilar.	  Det	  är	  
abstrakt	  konst.	  Alla	  stilar	  har	  
olika	  kännetecken."	  
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Bilaga 4: Intervju 

Intervju  

 

Intervjun spelas in på iphone. 

 

Ramfaktorer: 

30 min intervju i ett grupprum i anslutning till lektionssal. Lektion i engelska. Har vidtalat lärare 

och elever innan och de har godkänt att plockas ut ur klassrummet för en intervju om projektet 

modernismen. Urvalet baseras på en kompisrelation eftersom jag ville ha ett avslappnat, 

tillåtande samtal med ”högt i tak.” 

  

Informanter: 

en flicka 

3 pojkar 

Ålder 16 

 

 

• Vad menar man med modernismen? 

• Hur kan man förklara den? 

• Finns det någon koppling till modernismen idag i samhället inom konst eller musik till 

exempel? 

 

Transkribering av intervju med F1, P1, P2, P3 
 
Läraren: - Vill ni berätta för mig vad modernismen är? 
P1: Det är en konstnärlig inriktning…(XX) 
F1: …under1900-talet – slutet av 1800-taletsom gick väldigt mot tidigare sätt att måla och skriva 
än man gjort tidigare… 
P1: Man bröt alla regler 
Läraren: <Mmm>…(uppmuntrande) 
P1: Det var lite därför den kom upp också. För att man ville bryta alla regler. 
P2: Fall man ville göra nånting nytt… 
Läraren: <Mmm>…(uppmuntrande) 
Läraren: Varför tror ni man ville bryta regler? Och vilka regler ville man bryta? 
… hur var det innan? 
P1: Innan var det… allting var så perfekt… det var fotografiskt och…så folk tröttnade på det så 
de ville göra nånting nytt. Delar av modernismen var ju även sånt som ifrågasatte ehmm 
politiska åsikter och sånt…styrde bort från den här perfekta fotografiska konsten som även 
ifrågasatte politik och folks…Fick även folk att tänka till lite som vissa ismer inom modernismen 
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är ju ehm och framförallt vissa konstverk är ju såns som får folk att tänka till och verkligen inse 
saker i stället för att bara 
F1: Gå i samma spår… 
P1: <Precis>. 
P2: Det var alltså därför det var så, vad ska man säga, kontroversiellt bland politiker – eller 
diktatorer snarare. 
F1: Det blev ju så uppmärksammat både på bra sätt och dåliga sätt just därför att det tidigare 
vissa tyckte det var bra för att det var något nytt liksom men kul att något nytt händer medans de 
som ville ha kvar det som var förut inte blev så glada kanske. 
Läraren: På vilket sätt använde man konsten innan? Vad var syftet med det fotografiskt 
avbildade? 
F1: Det var väl mycket för att det skulle vara fint, för att man skulle avbilda exakt hur det såg ut. 
Liksom fina bilder som mindre än att få folk att tänka. 
P1: Ett att använda…det var ju deras version av att använda som vi gör idag en kamera om man 
reser nånstans så målar man av istället för en kamera och visa sådär. 
Läraren: Fanns det andra typer av måleri än landskap tidigare? 
P1: Det var mycket porträttmåleri tidigare. 
Läraren: Vilka var det som fick sitt porträtt målat? 
P2: Folk med pengar. 
P1: Rika. Högt uppsatta. 
P2: Adelsmän eller vad man ska kalla det. 
Läraren: Kan ni tänka att det finns någon koppling där att det var de rika som kunde använda sig 
av att köpa och det som hände under modernismen? 
(5s) 
Läraren: Var det de rika som målade? 
P1: Näej. De lägre ställda klasserna  de ville liksom ha mer jämställt. 
P2: De ville bli hörda. 
F1: Precis. Även om man inte var så högt ställd och fick så många att lyssna på en så… 
Läraren: - Har ni funderat på om de här konstnärerna ni forskat kring – vilka samhällsklasser 
kom de ifrån? 
F1: Jag har inte fått fram särskilt mycket om det. Jag vet att ehm Balla, han som jag gjorde 
parafras på, hans familj var ganska lågt ställd från början…ehm sen vet jag inte riktigt hur det 
var för resten men jag vet att han föddes i en ganska lågt ställd familj. 
P2: Det jag märkte var att även om det var lägre klasserna så var det väldigt varierat där det 
kunde vara de som hade lite pengar och de som hade tillräckligt. Pål Gågiin hade ju råd att resa 
ut i världen och måla sen var det andra som målade sin hemstad mer eller mindre.  
Läraren:  De målade där de stod? 
P2:  Ja! 
XX (3) 
Läraren: <Mmm>. Om man tänker när vi pratade om konsten… Lyckades konstnärerna påverka? 
Till exempel den politiska utvecklingen? 
P1: Ja, absolut 
F1: Även om det inte var så här direkt... att så fort folk såg konstverket gick de och 
demonstrerade. Folk började tänka. Det blev ju både åt motsatt håll. T ex diktaturen gick emot, 
förstörde konstverk men det fick motsatt effekt. Det blev striktare så men det fick folk att tänka 
mot både inom konsten och inom samhället. 
Läraren: - Tänker du på något speciellt? 
F1: Jag tänker på Hitler och Nazi-Tyskland hur dom samlade en massa modernistiska konstverk 
på ett ställe för att lite förlöjliga det och liksom kolla här det visar inget fint liksom så fast det 
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kanske fick lite motsatt effekt också att man kanske gick till dom där för att det var lite coolt 
också. Det blev väldigt dubbelt. 
P1: På sätt och vis har ju konsten format det styre som vi har i större eller stora delar av världen 
idag. Visst, det finns ju diktaturer med de är ju inte lika påverkade av det yttre och har fått mer 
intryck och folk har ju genom det börjat tänka i de här banorna. Om det inte varit för konsten så 
misstänker jag att det skulle varit väldigt likt nazi-tyskland idag. 
F1: Det kanske är ett extremt fall 
P1: Ja, det kanske är ett extremt fall men jag tror inte det skulle vara så långt ifrån. 
Läraren: Så vad får konsten människor att göra? 
P1: Tänka. 
F1: Tänka själva istället för att bara följa med liksom. 
P1: Ett exempel är ju skolan. Skolan har ju utvecklats otroligt mycket i det här hur man låter 
barnen tänka. Förut, den bilden jag har fått av skolan, förut var den väldigt strikt – du ska göra 
det här, du ska läsa i den här boken du ska lyda det som står. Nu så är det mycket mera kreativa 
arbeten så att man lär sig tänka själv. Man lär sig tänka utanför lådan. Det är ju lite samma sak. 
Läraren: Känner ni att ni har haft den skolgången sen när ni började i 6-års… 
F1: Jag tycker att det växlar beroende på vilka lärare man haft. Det har varit ”sitt ner och läs den 
här boken” …”tänk inte” nejmen, men nästintill…Eehm och sen de här som ”här har ni ett 
område – hur skulle ni vilja presentera det, eller visa vad ni kan om det?” och jag själv lär mig 
betydligt med av det här andra sättet för att man får tänka själv och analysera kring det på ett 
annat sätt. 
P1: Jag har haft lika som F1. Visserligen var det lite mera strikt i 6-års och lågstadiet men det 
berodde på lärarna vi hade då eehm mellan och högstadiet till exempel i läsning så fick vi en 
uppgift… Det stod inte mer än att eehm du har blivit ledare, du ska skapa ett samhälle och så 
några punkter på vad man skulle ta med det var allt som stod - så fick man bygga upp, man fick 
tänka helt fritt. Otroligt härlig uppgift. Eehm och den jag vill liksom ha flera av den typen av 
uppgift… 
P2: Det jag har märkt är att ju äldre man blir desto krativare blir uppgifterna i och med jag tror 
att det har att göra med att när man e 6-7 år gammal kanske man inte riktigt har det kreativa, man 
har inte utvecklat det än, det kreativa tankesättet. Man skulle inte klara av såna uppgifter där, så 
att det är därför man inte fick det förrän i mellan och början av högstadiet. 
F1: Jag tror också det att man behöver nån form av grundkunskaper innan man kan uttrycka det 
på något kreativt sätt eehm så dom första åren behöver man nåt – alltså barn är ju  
väldigt kreativa, ofta, kan ta uttryck på många olika sätt men man kanske inte har dom 
grundkunskaperna - man kanske inte kan den information om man behöver för att kunna göra ett 
arbete om det. Så man behöver … det finns ju saker man behöver lära sig som bara är så, liksom 
läsa och skriva. Du ska lära dig skriva – gör som du vill(skratt) – det funkar ju inte riktigt(skratt). 
Ehm men när man har alla grundkunskaper så kan man ta det vidare till en kreativ nivå. 
Läraren: Så man behöver den här kombinationen med struktur, regler och det fria? 
F1: >Mmm<, precis! 
P1: Precis! 
P2: >Mmm<! 
P1: Barn är ju de mest kreativa individerna i samhället! Ett test - det var några på KTH som 
gjorde - de ritade upp de hade en bild av en fyrkant – en rektangel med en mindre rektangel i och 
i som cirklar och så ställde de frågan till oss: ”Vad är det här?” Alla, nästan alla svarade ”ugn, 
mikrovågsugn eller TV” en gammal TV. Också hade de gjort samma sak på dagis och fått allt 
möjligt ehm de hade fått otroligt många förslag och idéer vad det skulle kunna vara. Det visar ju 
också på att man blir mer trångsynt när man blir äldre. Man har lärt sig att så här ser en 
mikrovågsugn ut! 
F1: >Mmm< 
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P1: Samtidigt som att man får mer kunskap och på så sätt blir man mer kreativ så det går ju lite 
såhär om varandra. 
Läraren: >Mmm<. Men vad är det som gör att man blir så påverkad när man blir äldre? Har ni 
tänkt på det? 
F1: Ja, men det kan ha och göra med… till exempel i skolan får man ju ofta en sak man ska göra 
liksom, och som behöver bli gjord, och då behöver man tänka på det sättet, i alla fall är det så 
med vissa lärare…Jamen skriv en faktatext om Nazityskland. Då blir det liksom …man tänker i 
ett väldigt…i ett spår som stakats upp av läraren liksom. Eehm och i och med att det ofta är så i 
de yngre graderna som så, så tappas lite av den här grundkreativiteten man har i dom där spåren. 
Tror jag i alla fall.  
Läraren: Tror ni att kreativa ämnen som, ni håller ju på med musik, och till exempel bild. Kan 
man påverka sin lärprocess? 
F1: Det tror jag definitivt. 
P1: Det kan man. Mm jag märker ju själv att dels musik men också bilden, väldigt mycket 
bilden, har gjort att jag tänker mycket öppnare än jag gjort förut för att jag får de kreativa sidorna 
mycket mer så den är ju viktig. Det är den verkligen. 
F1: Och sen så blir det ju liksom ett avbrott eller vad man ska säga i det här strikta som även om 
man har uppgifter i andra ämnen som är mer strikta så behöver man göra det på ett visst sätt, så 
får man det här båda som jag sa tidigare. Man behöver både en struktur och att tänka fritt. Och 
genom att få ha musik, som här, så blir det både lättare att lära sig saker och att orka med dom 
här lite striktare uppgifterna också. 
Läraren: -Är det olika sätt att lära om man jobbar till exempel med musik och någon teoretisk 
kurs, t ex historia? 
P2: Ja, om man t ex spelar på musiken trummor, man får tänka lite fritt och leka runt lite och 
tänka kreativt. Vad kan jag göra för att få det här att låta bättre? På t ex historian, jag menar, 
alltså det finns ju liksom vad ska jag säga, alltså… 
P1: Skriven som den är… 
P2: Ja, precis. Det är ju svårt att ändra på det som redan har hänt… Om du skriver om Nazi-
Tyskland då kan du ju inte ändra på det för du tycker att det här tycker jag är bättre… 
*Fniss*… det funkar ju inte riktigt så. 
F1: Nä, det gör det ju inte. Men sen i historian fick vi ju en ganska kreativ uppgift ändå… att vi 
skulle skriva en berättelse. Då blir det ju kreativt på ett sätt i och med att man får hitta på en 
person men ändå följa det historiska, så som historian faktiskt var lite av varje. Men det blir ju 
ändå ett svar. Det har skett och man måste ändå följa dom händelserna som varit och hur dom 
har varit medans i musiken kan det ju också va att vi kanske inte bara ändrar för att det ska låta 
bättre utan för att det ska va vår egen version av det! Testa oss fram vad som känns bra för oss 
liksom. Det behöver inte vara fråga om att det blir bättre eller sämre utan vad som känns bäst för 
en själv för det kan ju vara olika. 
P1: Just det på musiken. Vi får ju grunden av låtarna. Vi tar ut formen och sen så formar ju vi 
den efter hur vi vill ha den. Vi ska göra de till våran. Det är samma sak som den här uppgiften på 
bilden med stolarna, så skulle vi ge den en känsla, en karaktär som frusen eller vad det var alla 
möjliga saker. Man fick tolka. Det var otroligt roligt. Jag älskade den uppgiften. Det gör ju att 
man blir mer öppen i sinnet. En sån sak vi göra som att gå på utställningar. Man får ju mer 
konstintryck. 
F1: Man ser ju mer nya saker. 
P1: Visserligen får vi det varje dag via en massa reklam och media men då tänker man inte över 
det. Men om man går på en utställning så ser man den faktiska konsten i det och eehm man 
förstår mer. 
F1: Det kan ju också vara så att man på utställningar inte tänker på att det skulle vara konst om 
man bara tänker på det innan. 


