
Erasmus: Active Art: Bringing creativity to classroom

En lärdomsresa till Florens för Erik Sundberg



Vem är jag och var jobbar jag?
Jag heter Erik Sundberg är Svenska 

och Filosofilärare på Birger 
Sjöberggymnasiet. Förutom detta så 
är jag med och håller i 
utvecklingsarbetet för 
svensklärargruppen + programmet.



Var har jag varit? 

Florens är en gammal rik stad med oerhört historiskt, kulturellt värde.



Resan var v40



• Kursen valde jag för att jag tror det är viktigt att hitta 
motivation för alla elever. Ett sätt att nå fler elever är att hitta 
alternativa arbetssätt. Just konst har jag tidigare insett kan 
kombineras med skönlitteraturundervisning för att stärka 
eleverna som har en aversion mot böcker. Konsten är mer 
direkt och lättare för denna grupp att ta till sig.

Vilket var syftet med resan? 



• Eftersom kursen både var teoretisk men också praktisk så fick 
jag många ideér på hur man kan få till en mer dynamisk 
undervisning. Detta kan också stärka elever som har ett 
behov av mer varierad undervisning.

• Att musik är ett väldigt bra medel för att få elever att byta 
sinnesstämning och slappna av från föregående lektion. Att 
detta kan ge stor förbättring för möjligheterna till fokus.

• Att vara mer modig och faktiskt göra mer saker praktiskt. Det 
behöver inte ta så mycket tid och göra lektionerna mer 
effektiva. 

Vad har vi lärt?



• Jag började med att förändra mitt 
litteraturmoment och lyfta in mer 
konst i undervisningen. Detta som 
ett sätt att snabbt kunna diskutera 
samma sak, få möjlighet att träna 
på att göra abstraktioner, lättare 
kunna simulera hur man gör 
abstraktioner. 

• Valde också att göra posters med    
till vårt teatertema. Det hade jag 
annars aldrig kommit på. Det blev 
ett sätt så att eleverna istället fick 
att att abstrahera fick skapa något 
meningsbärande.

Hur kan jag tillämpa mina nya kunskaper?

- konkreta exempel



Vad var det bästa med vår resa? 
Att jag fick träffa andra lärare och förstå 
deras verksamhet, möjligheter och 
utmaningar. På så sätt är det enklare att se 
var man själv står. Även alla konstnärliga 
utmaningar var något intressant. Att få vara 
modig varje dag är något jag vill fortsätta 
med. Då tror jag man skapar intressant 
undervisning



Bilder från resan 
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