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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka inom vilka potentiella områden ett skapande arbetssätt kan 

utveckla elever i särskilt behov. Under höstterminen 2011 har jag haft möjlighet att följa en särskild 

undervisningsgrupp år 4-6, under deras skapandeprojekt kallat Levande masker. Studien genomfördes 

i form av en fallstudie. Som datainsamlingsmetod användes triangulering i form av intervjuer med 

elever och skapandeprojektets lärare samt flera observationer. Studiens fokus har främst varit inriktat 

på elevens upplevelse av skapandeprocessen. I arbetet redovisas de olika delmomenten under 

skapandeprojektet av vilka några bestod av att måla tavlor, skapa bildcollage, gipsavgjutning samt 

skriva berättelser om maskerna i form av loggbok. Resultatet av en tematisk analys visade att eleverna 

genom skapandeprojektet upplever sig modigare och har börjat tro mer på sin egen förmåga. Lärarens 

främsta uppgift bestod av att inspirera och uppmuntra eleverna och på sätt stödja dem under deras 

skapandeprocess. De slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att ett skapande arbetssätt kan 

upplevas på olika sätt. Samtidigt som det kan utveckla elevens motivation och självkänsla kan även 

finnas begränsande faktorer genom att eleven kan komma att uppleva olika former av misslyckanden 

under skapandeprocessen. På så sätt har läraren en betydelsefull roll i att stödja eleven under 

processen. Detta kan ske genom att läraren uppmuntrar eleven och på sätt visar på de möjligheter det 

kan innebära att våga misslyckas. 

Nyckelord  
Elever i särskilt behov, kreativitet, motivation, självkänsla, avslappning, koncentration, mod 

  



Förord 

Under arbetet med denna studie har en helt ny värld öppnats för mig tack vare 

deltagarnas generositet och öppenhet. Ett stort tack riktas till projektets 

konstnärliga lärare som möjliggjorde detta arbete. Ett varmt tack riktas även till 

min handledare Pia Langemar för all din kunskap och vägledning. 

 

” A man is at least himself 

when he speaks of himself. 

Give him a mask 

and he will tell you the truth” 

Oscar Wilde 
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1. Inledning  

I samband med 2011 års gymnasiereform aktualiseras på nytt kreativitetens roll i skolan. Orsaken är 

att regeringen bestämt sig för att ta bort bildämnet som obligatoriskt ämne inom gymnasiet. Intresset 

för detta arbete väcktes genom min egna kreativa bakgrund, däribland genom den estetiska 

inriktningen jag valde på lärarutbildningen. Min utbildningsbakgrund kombinerat med mitt egna 

konstnärliga intresse bidrog till att jag ville utforska den kreativa världen inom skolan. Intresset till 

detta arbete växte ytterligare efter att jag läst en artikel i Lärarförbundets tidskrift Specialpedagogik 

(Hedström, 2010a). Temat för artikeln var ett cirkusprojekt för elever med neuropsykiatriska 

svårigheter. Artikeln belyser projektets positiva inverkan på eleverna i form av stärkt självtillit och 

självförtroende. Specialpedagogen som arbetar på den aktuella skolan berättar om hur eleverna 

ständigt upplevt misslyckanden och hur cirkusprojektet kunnat bryta denna negativa trend genom att 

istället kunnat lyfta elevernas olika begåvningar.  

I denna studie har jag fått möjlighet att följa ett skapande projekt, i en särskild undervisningsgrupp år 

4-6. Jag blev på ett tidigt stadium intresserad av att studera hur elevens självkänsla kan utvecklas med 

hjälp av skapande arbete. När jag sökt efter forskningsmaterial till detta arbete, har jag blivit 

uppmärksam på en nästintill avsaknad av forskning som studerat kreativitetens betydelse för elever i 

behov av särskilt stöd. Framför allt saknades forskningsmaterial som beskrev elevens upplevelse av 

skapande arbete.  Min förhoppning med detta arbete är att visa på de olika möjligheter ett kreativt 

arbetssätt kan komma att innebära för elever behov av särskilt stöd.  

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Studien syftade till att belysa inom vilka potentiella områden ett kreativt arbetssätt kan bidra till att 

utveckla elever i behov av särskilt stöd. Framför allt önskar studien att synliggöra elevens upplevelser 

av skapandeprocessen. Studien har genomförts i form av en fallstudie vilken följt ett kreativt arbetssätt 

i en särskild undervisningsgrupp år 4-6. 
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2.2 Frågeställningar 
• Hur kan ett kreativt arbetssätt utformas? 

• Hur upplever elever i särskilt behov skapandeprocessen? 

• Vad har elever sedan tidigare för erfarenheter av skapande?  

• På vilket sätt kan den kreativa processen stärka elevens motivation? 

• På vilket sätt kan den kreativa processen stärka elevens självkänsla? 

• På vilket sätt kan pedagogen stödja eleven i den kreativa processen? 

3. Bakgrund  

3.1 Specialpedagogik som utgångspunkt  
Inom det specialpedagogiska området har det historiskt handlat om marginalisering av mindre grupper 

och individer som identifierats utifrån ett bristtänkande (Nilholm, 2006). Ett synsätt som blivit allt 

vanligare i dagens skola är att eftersöka svårigheter hos individen, där individen kompenseras för att 

nå upp till någon form av normalitet (Helldin, 2002). Detta synsätt påverkar vårt sätt att se på elever i 

svårigheter i skolan och vilka åtgärder som sätts in för att stödja dessa (Ahlberg, 2001). Numera har 

dock en bredare syn på specialpedagogik vuxit fram, sprungen ur den tvärvetenskapliga disciplinen 

(Nilholm, 2007b). Denna forskningsinriktning bygger på ett helhetsperspektiv där individen samspelar 

med miljön på flera olika nivåer såsom grupp och samhälle (Nilholm, 2007a). Avskiljningen har dock 

fortsatt då en kompenserande syn på specialpedagogik fortfarande ofta lever kvar (Assarson, 2009). 

Ett annat sätt att se på specialpedagogik är att den utgör en del av pedagogiken (Nilholm, 2007b). 

Björck-Åkesson och Nilholm (2007) menar att det är av avgörande betydelse att definiera relationen 

mellan specialpedagogik och pedagogik för att specialpedagogik ska kunna identifieras som ett eget 

område. Numera höjs allt flera röster för att få till stånd en förändrad syn på olikheter och en skola där 

olikheter tillvaratas som resurser (Tetler, 2004). 

3.2 Ett salutogent perspektiv 
Utgångspunkten för detta arbete var att fokusera på elevens välfungerande situationer vilket Bruce 

(2003) benämner som ett salutogent perspektiv. Salamancadeklarationen (2006) beskriver hur skolan 

bör koncentrera sig på elevers möjligheter istället för svårigheter. Även Skolverket (2008) betonar 

vikten av att eleven omgärdas av en miljö som genomsyras av positiva förväntningar till dess förmåga.  
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3.3 Kreativitet 

3.3.1 Definition av begreppet kreativitet  

Alla barn har en kreativ potential förutsatt att deras möjligheter tillvaratas (Bergström, 1996; Isenberg 

& Jalongo, 2006; Levin, 2008; Wright, 2010). Den kreativa processen genomsyras av ett resonerande 

och utmärks av förmågan till problemlösning, att kunna utveckla idéer och att hitta oförutsedda 

lösningar (Isenberg & Jalongo, 2006). Dessutom innebär kreativitet att något nytt skapas som inte 

tidigare har existerat (a.a.). Även läkaren och hjärnforskaren Matti Bergstöm (1996) menar att 

kreativitet leder till att någon form av utveckling sker. Kreativiteten är en förutsättning för att skapa 

nya tankar och idéer vilket medför en positiv kraft för livets utveckling (a.a.). Englund (2004) däremot 

beskriver kreativitet som en form av inställning till livet. För att eleven ska kunna utveckla sin 

potentiella kreativitet krävs dock en balans mellan kontroll över färdigheter och friheten till 

risktagande och att experimentera (Isenberg & Jalongo, 2006). 

3.3.2 Kreativitetens ursprung 

Kreativitet har sitt ursprung i hjärnans två olika källor, den rationella kunskapsgeneratorn och den 

irrationella slumpgeneratorn (Bergström, 1992). Dessa hjärnhalvor påverkar hela vårt tänkande, 

språkstrukturer och tal (a.a.). Vidare menar Bergström (1996) att den slumpmässiga och irrationella 

delen av hjärnan är en förutsättning för att kreativitet ska kunna uppstå. Först efter att hjärnan har 

utvärderat den nya kunskapen enligt det färdiga mönstret kamp, kopiering och anpassning kan nya 

idéer och funderingar kvarstå och vidareutvecklas (a.a.). Bergström (1992) hävdar att det krävs 

regelbunden praktisering för att utveckla den kreativa hjärndelen. Detta beror på att det vid särskilt 

påfrestande situationer ställs höga krav på hjärnans bildlika tankeförmåga vilket den 

kunskapscentrerade hjärnan inte är kapabel till (a.a.).  

3.3.3 Kreativitetens olika komponenter 

3.3.3.1 Tänkande  

Tankeverksamheten är nära besläktat med kreativitet och inbegriper tre olika spår av tänkande 

(Isenberg & Jalongo, 2006). Den första grenen utmärks av en analytisk karaktär och omfattar 

förmågan till att kunna jämföra, utvärdera och förklara. Den andra inriktningen av tänkande berör 

kreativitet och rymmer förmågan till att skapa, designa och fantisera. Det tredje spåret av tänkande 

innefattar en praktisk tankeförmåga vilket visar sig genom förmågan att tillämpa och slutligen 

verkställa den nya färdigheten (a.a.).  

3.3.3.2 Uppfinningsrikedom och fantasi  

Uppfinningsrikedom kännetecknas av en stark förmåga att skapa mentala föreställningar av 

människor, platser, saker och situationer (Isenberg & Jalongo, 2006). Denna förmåga når ofta sin 
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höjdpunkt under de tidiga skolåren och avtar oftast därefter oftast i tonåren (Englund, 2004; Wright, 

2010). Barnets uppfinningsförmåga leder i sin tur till att skapa särskilda livliga föreställningsförmågor 

som är inbillade, omöjliga eller åtminstone ännu inte helt möjliga (Isenberg & Jalongo, 2006).  

3.3.4 Kreativitetens betydelse 

3.3.4.1 Utvecklandet av kognitiva funktioner 

I den bildskapande processen sammanstrålar både vänstra och högra hjärnhalva vilket stärker 

samverkandet av elevens olika intryck, tankar och känslor (Englund, 2004). Samtidigt aktiveras 

mentala, emotionella och fysiska funktioner som varken inbegriper talet eller den verbala förmågan 

(a.a.). När skapande verksamhet omgärdas av samtal och diskussioner övas elevens förmåga till 

perspektivering vilket bidrar till att utveckla elevens kognitiva förmågor (Englund, 2004; Ahlberg, 

2009). Dessa kognitiva funktioner består av problemlösning, minnesförmåga och koncentration 

(Englund, 2004). Wright (2010) beskriver fantasi och kreativitet som mentala kapaciteter vilka 

stimuleras och utvecklas genom kreativt skapande. Enligt Jensen och Harward (2009) uppstår lärandet 

ur det samspel som sker mellan barnets kognitiva funktioner såsom koncentration, beslutstagande, 

kreativitet och språkförmåga. Detta kan exempelvis illustreras av då en elev använder sin kreativitet 

för att lösa ett matematiskt problem (Isenberg & Jalongo, 2006). Skapande verksamhet leder även till 

att eleverna lär sig att strukturera idéer och att lösa oorganiserade problem genom prövning och 

misslyckanden. Samtidigt lär de sig att arbeta med ett bestämt syfte, att kvarhålla fokus samt att göra 

noggranna observationer för att sedan minnas gjorda iakttagelser. Problemlösningsförmågan stärks 

även genom att skapa mentala bilder och använda sig av visualisering (a.a.). Därmed fyller skapandet 

en problemlösande funktion eftersom eleven tvingas till att ta olika beslut då olika svårigheter 

uppkommer under processen (Bergström, 1996; Englund, 2004). Kreativitet är inte enbart begränsat 

till skapande verksamhet utan är också en betydelsefull komponent inom andra områden såsom 

förmågan att värdera och göra lämpliga urval (Isenberg & Jalongo, 2006). På så sätt får eleven får 

möjlighet att utforska olika handlingsalternativ och kan använda sig av dessa nyvunna erfarenheter i 

senare sammanhang (Englund, 2004).  

3.3.4.2 Visuellt stöd 

Skapande utmärks av en förmåga till att leka med olika sinnesbilder, idéer och känslor (Isenberg & 

Jalongo, 2006). Bildskapande förutsätter en viss form av perceptuell och spatial förmåga hos eleven 

vilka utvecklas parallellt med den logiska förmågan (Englund, 2004). Barn som har svårigheter att 

uttrycka sig verbalt kan få stöd att förmedla sina upplevelser med hjälp av ett ickeverbalt uttryckssätt 

exempelvis bildspråket (Lagerkrantz, 1998; Ohlsson, 2008). Med avsikt att uppnå maximal 

kunskapsinhämtning är det betydelsefullt att elever upplever inlärningssituationer där alla sina sinnen 

är involverade (Bahlenberg, 1996; Ohlsson, 2008; Bergström, 1992). Detta kan exempelvis ske genom 

auditiva, visuella eller taktila kanaler (Isenberg & Jalongo, 2006; Ohlsson, 2008). Ohlsson (2008) 
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menar att visuella bilder även fungera som stöd för minnesförmågan. Elevernas arbete fyller samtidigt 

en dokumenterande funktion vilket bidrar till att eleverna kan återvända till tidigare arbete och följa 

sin egen utveckling (Englund, 2004; Specialpedagogiska institutet, 2004). Därefter kan eleven vid 

behov använda bilden som stöd för att senare kunna verbalisera sina tankar (Englund, 2004.). 

3.3.4.3 Skapande som främjar sammanhang av meningsfullhet 

Skapande verksamhet leder till att eleverna utvecklar sin förmåga till att känna igen och skapa 

meningsfullhet i olika aktiviteter (Englund, 2004; Isenberg & Jalongo, 2006; Fridh & - Harvyl, 2008; 

Wright, 2010). Detta medför att skapandet blir en framkomlig väg för att försöka skapa, förstå och 

kommunicera idéer samt att möta nya utmaningar (Isenberg & Jalongo, 2006). Eleven lär sig även 

förmågan till att sammanföra olika delar till en helhet samt bruka sin förmåga till generaliserbarhet. 

Isenberg och Jalongo (2006) hävdar att då elever kopierar varandra och det unika draget saknas i 

bildens uttryck, kan detta inte kallas för skapande.  

3.3.4.4 Bekräftelse 

Majken Bahlenberg (1996) arbetar som specialpedagog inom grundskola och särskola och beskriver 

bildskapandets möjligheter till att bekräfta eleven. Hon menar att bilden förmedlar en unik erfarenhet 

vilken bör respekteras. Detta eftersom barn som tas på allvar och vars erfarenheter blir bemötta med 

respekt blir både mer utåtriktade och orädda (a.a.). Enligt Hoff (2003) utmärks kreativa individer av 

riskbenägenhet och självsäkerhet. Det krävs mod av eleven för att våga skapa vilket oftast är enklare i 

det konkreta arbetet jämfört med i det riktiga livet (Englund, 2004). Bahlenberg (1996) menar att 

bilden inte är ett resultat av en prestation utan visar på livsuttryck som inte kan värderas. Med hjälp av 

bildskapandet kan eleverna hämta inspiration till att lära sig läroplanens övriga skolämnen (a.a.). 

3.3.4.5 Bilden som redskap för känslouttryck 

Englund (2004) menar att det bildmässiga uttrycket erbjuder eleven en möjlighet till att kanalisera 

känslor utan att behöva uttrycka dem verbalt (Englund, 2004). Med hjälp av bilden kan eleven mötas 

just där hon befinner sig i sin utveckling samtidigt som bilden fungerar som utgångspunkt för dialog 

(Berg-Frykholm, 2008). Därefter kan eleven vid behov använda bilden som stöd för att senare kunna 

verbalisera dessa tankar (Englund, 2004). Som exempel anger Englund (a.a.) att aggressiva känslor 

kan uttryckas genom att riva, skrynkla och klippa papper. På så sätt blir bilduttrycket ett resultat av 

elevens känslor och tankar vilka tidvis kan bära på ett kaotiskt innehåll (Bahlenberg, 1996). Kreativitet 

utmärks av mottaglighet och tillgång till det egna känsloregistret och slutligen intuition vilket bidrar 

till en ökad uppmärksamhet och medvetenhet inför omgivningen (Isenberg & Jalongo, 2006). 

Skapande verksamhet leder även till att eleverna lär sig att respektera sig själva och att uppskatta sina 

prestationer. Parallellt med att eleverna lär sig att värdesätta olika tolkningsalternativ upptäcker de 

samtidigt sina egna uppfattningar (a.a.) Skapande verksamhet medverkar till att elevens kreativitet 

utvecklas samtidigt som eleven upptäcker fler handlingsalternativ (Englund, 2004). Den ökade 
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handlingsfriheten leder till en ökad möjlighet till kontroll och upplevelse av oberoende vilket i sin 

bidrar i sin tur till en inre utveckling (a.a.). 

3.3.4.6 Socialt samspel  

Med hjälp av bildskapande övar sig eleverna på att uttrycka sina känslor samtidigt som de lär sig att 

kommunicera känslor och idéer med sina klasskamrater (Isenberg & Jalongo, 2006). Genom att 

eleverna övar sig i att ge respons på varandras arbete utvecklar de även förmågan att återge 

uppskattande kommentarer från omgivningen. Den positiva responsen från klasskamraterna leder till 

att eleverna uppnår en större känsla av säkerhet. Skapandet medför ett gemensamt intresse vilket 

utvecklar en känsla av samhörighet i helgruppen. Skapandet leder även till en ökad inlevelseförmåga 

att uppfatta olika ting och företeelser från olika perspektiv (a.a.). På så sätt kan bilden verka förlösande 

för tystlåtna elever vilka med hjälp av bilden hittar orden. ”När man går förbi orden får man ett annat 

möte” (Berg-Frykholm, 2008. s.34).  

3.3.4.7 Hinder för kreativitet 

Enligt Bergström (1992) kan alltför stränga förordningar och restriktioner vara till skada för hjärnans 

kreativa resurser. Som exempel anger Bergström skolarbetet och dess begränsande inverkan för 

elevens spontanitet vilken även utgör drivkraft för kreativiteten (a.a.). Även lärarens förhållningssätt 

gentemot eleven utgör också en risk för elevens kreativa utvecklande exempelvis i form av 

motarbetande av elevens individualitet eller självständighet (Isenberg & Jalongo, 2006). 

3.3.4.8 Masken som kreativ uttrycksform 

I ett konstnärligt forskningsprojekt med stöd från Vetenskapsrådet har Osten och Walter (2006) 

studerat masken som verktyg. Avsikten var att ta reda på hur masken kan användas för att bäraren ska 

kunna komma i kontakt med sitt inre kreativa flöde. Studiens forskningsresultat visade att helmaskens 

renodlade och utpräglade drag lämnar både ett statiskt och ett mer kraftfullt uttryck än det mänskliga 

ansiktet (a.a.). På så sätt kan maskerna upplevas som både gåtfulla och konkreta på samma gång 

(Walther, 2006). Maskens bärare lånar ut sin kropp vilket ger masken en andning, en rytm, en rörelse 

och ett eget uttryck. Osten och Walther (2006) menar att halvmasken har ett mer skiftande, icke 

beständigt uttryck till skillnad mot helmasken. Masken blir inte komplett förrän den kommer i kontakt 

med den andra, mänskliga bäraren. Inom teatervärlden uppmuntras skådespelarna i sin maskutövning 

till närvaro och äkthet i handlandet. Avslappning och avspändhet är viktiga komponenter i 

användandet av maskerna eftersom kroppen därigenom blir mottaglig för maskkaraktärens uttryck 

(a.a.). I mötet med maskerna är det av stor vikt att våga överlämna sig till masken, att följa intrycken 

utan att försöka styra förloppet. ”… masken går att leva sig in i, samtidigt som det går att leva ut 

känslor genom den” (Walther, 2009, s.109). 
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3.4 Motivation 

3.4.1 Definition av begreppet motivation 

Motivation är ett samlingsbegrepp som omfattar flera olika betydelsefulla faktorer (Imsen, 2006). 

Dessa faktorer styrs av elevens intresse, självtillit, förväntningar samt rädslan för att misslyckas. Alla 

dessa faktorer samspelar med varandra och medverkar till utformandet av individens slutgiltiga 

motivation. Motivation innefattar även individens känslor och förväntningar inför en händelse vilka 

skapar näring och betydelse för fortsatt handlingskraft. Imsen (a.a.) beskriver dels en inre motivation 

vilken styrs av elevens behov av meningsfullhet och dels en yttre motivation där aktiviteten syftar till 

ett framtida mål eller belöning (a.a.). Även Levin (2008) gör en distinktion mellan den inre, 

intressestyrda motivationen och den yttre, betygsrelaterade motivationen. Då en elev handlar utifrån en 

inre intresserelaterad motivation, anses detta ha positiv inverkan på kreativitet (a.a.). Aktiviteter som 

upplevs som meningsfulla och innehåller en betydelsefull målsättning ger upphov till fortsatt drivkraft 

även i andra sammanhang (Imsen, 2006). Samtidigt beskriver Imsen (a.a.) en annan form av drivkraft 

som kallas för prestationsmotivation. Denna innebär att eleven presterar sitt yttersta och tillskriver 

handlingen ett värde oavsett om handlingen leder till förmåner eller erkänslan av status. Denna 

motivationsinriktning styr dels elevens lust till att utföra en aktivitet men även av rädslan för att 

misslyckas. Om däremot en handling sker med avsikt att göra en bra insats utgör detta ett uttryck för 

ett av trappstegen i Maslows behovshierarki. Dessa behov styrs dels av individens önskan om att 

uppnå ett erkännande från omvärlden och dels av ett behov av att övervinna upplevda svårigheter och 

att skapa tilltro till den egna förmågan (a.a.).  

3.4.2 Motivationens betydelse 

Individens grad av motivation styr lusten inför att påbörja, genomföra och slutföra en aktivitet (Imsen, 

2006). Enligt Teszáry (1998) fungerar kreativitet och spontanitet som personlighetens främsta 

motivation. Hansson (2008) menar att elevens grad av självkänsla styr motivationen och slutgiltiga 

prestation. Då eleven visar tilltro till sin egen förmåga skapas en motivation att slutföra en uppgift tills 

önskat resultat uppnåtts (a.a.). Ju större överensstämmelse mellan elevens och skolans värderingar om 

vad som anses betydelsefullt, desto större är chansen att eleven visar motivation (Imsen, 2006). 

Uppgifter som upplevs som meningsfulla och relaterar till ett betydelsefullt mål medför att elever 

använder sin fulla potential (Taube, 2007). Samtidigt ökar elevens möjlighet att använda sig av sina 

förmågor då eleven själv tillåts vara medbestämmande i inlärningsprocessen. Om bekräftelsen däremot 

uteblir kan det leda till att eleven utvecklar strategier för att dölja sitt bristande kunnande. Detta kan 

komma till uttryck genom att eleven visar en tydlig markering på att hon inte har ansträngt sig och 

vägrar att erkänna färdigheten som viktig. Den negativa självbilden tar överhanden, sprider sig och 

förhindrar elevens möjligheter till en fortsatt god prestationsförmåga (a.a.).  
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3.4.3 Konsekvenser av utebliven motivation 

Elevens lust till att utföra en handling befinner sig ständigt i en dragkamp med rädslan av att 

misslyckas (Imsen, 2006). En elev som endast bär på erfarenheter av misslyckanden kommer med stor 

sannolikhet att fortsätta att misslyckas vilket även kallas för Matteuseffekten (Imsen, 2006). Detta 

innebär att elever som har positiva erfarenheter kommer att utvecklas i en fortsatt gynnsam spiral 

medan elever som har upplevt negativa upplevelser befäster dessa (Imsen, 2006; Myrberg, 2007).  Då 

eleven identifierar sig själv i termer av misslyckande medför detta konsekvenser för utvecklandet av 

elevens motivation och viljan till att lära (Haug, 1998). Samtidigt kan elevens avsaknad av motivation 

vara ett uttryck för svårigheten inte upplevs vara värd att övervinna (Imsen, 2006). Vad som av läraren 

uppfattas vara objektiv bedömning av elevens förmåga, kanske istället är en spegelbild av lärarens 

egna förhoppningar och självuppfattning Westling Allodi, 2007). Den bild läraren förmedlar riskerar 

leda till vad eleven uppfattar vara en objektiv sanning. Som en följd av detta kan vissa elever få en 

försämrad självuppfattning medan andra elever använder tillfället som drivkraft till att försöka bevisa 

en motsatt bild (a.a.).  

3.5 Självkänsla 

3.5.1 Definition av begreppet självkänsla 

Imsen beskriver självkänsla som något privat, en känsla av att ”… jag är jag” (2006. s. 145). Det 

omedvetna jaget verkar som drivkraft för den inre motivationen med uppgift att handla och agera. En 

persons självkänsla styrs av dennes subjektiva bedömning av sig själv (Hoff, 2003). Detta inbegriper 

en kombination av tankar och känslor i relation till sig själv och dess erfarenheter av koherens och 

välbefinnande (a.a.). Självuppfattning är en medveten kognitiv process och beskriver hur individen 

upplever sig själv från ett inifrån perspektiv och utifrån andras (Imsen, 2006). Den beskriver 

individens tilltro till sin egen förmåga ”… att man kan bara man försöker” (Imsen, a.a. s.147). 

Identiteten däremot, beskriver hur väl eleven känner sig själv, en form av inre trygghet. Enligt Taube 

(2007) är individens självbild ett mycket abstrakt och odefinierbart begrepp. Svårigheten att definiera 

begreppet medför också problem med att utvärdera individens grad av självuppfattning. Det finns 

speciellt utbildade observatörer som kan dra slutsatser utifrån speciella observationssituationer eller 

där eleven får gradera upplevd kompetens enligt en rapportskala. För att kunna säkerställa självbilden 

krävs dock att individen har utvecklat en medvetenhet om sin egen förmåga. Dock menar Taube (a.a.) 

att det finns en möjlighet att dra generella slutsatser utifrån en persons beteenden.  

3.5.2 Självkänslans betydelse 

Taube (1997) betonar betydelsen av att elever får uppleva sammanhang då hon lyckas. När eleven 

omges av en bekräftande atmosfär sker utvecklingen i positiv riktning (Taube, 2007). Samtidigt är det 

av stor av stor vikt att läraren visar ett genuint intresse för eleven och synliggör denna (Walther, 
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2006). Även Holm Ivarsson (2010) betonar vikten av att visa tilltro till elevens förmåga att lyckas 

eftersom detta medverkar till att eleven därigenom börjar tro på sin egen kompetens. Elever med läs- 

och skrivsvårigheter har möjlighet att utveckla kompetenser inom andra områden exempelvis bild där 

läs- och skrivförmåga inte är en förutsättning för att kunna prestera (Taube, 1997). Dock- och 

maskmakaren My Walther (2006) har erfarenheter av arbete på en resurskola för barn med 

koncentrationssvårigheter eller med en utåtagerande problematik. Som en följd av att barnen har fått 

skapa och agera med masker, upplever Walther att det har det skett en utveckling, både vad gäller 

barnens självförtroende och deras självbild (a.a.). Berg-Frykholm (2008) menar att bildskapandet leder 

till att eleverna hittar tillbaka till både lust och glädje. Detta medverkar till att elevens självkänsla ökar 

vilket skapar goda förutsättningar för en gynnsam inlärning (Berg-Frykholm, a.a.). Även Englund 

(2004) lyfter bildskapandets betydelse för elevens självkänsla och identitet samt för elevens tillit till 

sin egen förmåga. Berg-Frykholm (2008) hävdar att eleven genom experimenterande med bild hittar 

sitt unika formspråk vilket leder till ett ökat självförtroende (a.a.). Med hjälp av ett skapande uttryck 

kan eleven identifiera sig med positiva förmågor och den tidigare självbilden nyanseras (Englund, 

2004; Berg-Frykholm, 2008). Bildskapandet kan även leda till att eleven upptäcker hitintills 

outforskade resurser (Englund, 2004).  

3.5.3 Konsekvenser av utebliven självkänsla 

En negativ självbild medför ofta att eleven utvecklar låg självuppfattning i anslutning till sina 

skolprestationer (Taube, 2007). Elevens låga resultat ger i sin tur negativa effekter för elevens 

självbild med en ond spiraleffekt som följd (Taube, 2007). Elever som tidigt i livet har upplevt 

ständiga misslyckanden kommer med stor sannolikhet att anamma ett liknande negativt 

inlärningsmönster i skolan (Westling Allodi, 2000; Taube, 1997). Upplevelsen av att inte kunna 

påverka sin egen situation samt ständiga misslyckanden leder ofta till att eleven upphör att anstränga 

sig i avsikt att värna om självbilden (Westling Allodi 2000; Taube, 2007). Detta kan leda till att de 

istället utvecklar ett destruktivt inlärningsmönster där ” lusten att rädda det lilla som finns kvar av 

självkänslan blir starkare än lusten att lära” (Taube, 2007, s.44). Samtidigt menar Taube (1997) att 

elevens svårigheter kan tillta i styrka på grund av den onda cirkeln eleven hamnat. Detta kan leda till 

känslor av mindervärdighet samt sänkt tilltro till den egna förmågan. I takt med att barnen blir äldre 

börjar de också att jämföra sig och sina prestationer med andra. Detta medför att elever som redan har 

en skör utgångspunkt i form av inlärningssvårigheter, därmed ytterligare ökar risken för att utveckla 

nedsatt självkänsla. Detta kan i förlängningen leda till att eleven genomgår en kris under hela sin 

skoluppväxt eller i senare hand utveckla en depression. Elevens ständiga upplevelser av 

misslyckanden riskerar leda till en spiraleffekt av misslyckanden i form av låg självtillit, bristande 

motivation, uppmärksamhetsproblem samt en passiv inlärningsstil (a.a.). Samtidigt medför en svagt 

utvecklad självbild att eleven inte har beredskap att använda sig av den styrka som hon egentligen 

besitter (Taube, 2007). 
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3.6 Lärarens betydelse 
3.6.1 Planering och instruktioner 

Inför planering och genomförande av en uppgift bör läraren utgå från vem som ska läras och vilka 

processer och kunskaper som ska utforskas (Isenberg & Jalongo, 2006). Läraren bör upprätta några få 

övergripande regler framför ett flertal detaljerade. Isenberg och Jalongo (2006) menar att det är 

särskilt betydelsefullt att elever i svårigheter ges instruktioner stegvis och tillhandahålls kreativa 

strategier. En välfungerande strategi kan vara att eleven får lära sig att koncentrera sig på en uppgift i 

taget. Parallellt med detta bör läraren uppmuntra eleven till att uttrycka sina känslor kring skapandet 

istället för att enbart lära dem att följa instruktioner (a.a.).  

3.6.2 Läraren som förebild 

För att eleven ska kunna utveckla sina färdigheter optimalt bör denna ha möjlighet till att interagera 

med en rollmodell i form av en mer kompetent lärare, kamrat eller med hjälp av en professionell 

konstnär (Isenberg & Jalongo, 2006). Läraren bör ha en samarbetsfull, social och interagerande 

lärandestil. Genom att ställa frågor till eleverna föregår hon samtidigt som en modell för hur eleverna 

bör förhålla sig till varandra. Det är av stor betydelse att läraren tar elevernas frågor på allvar och 

uppmuntrar elevernas självständighet och frihet i skapandeprocessen. Det är av stor vikt att läraren 

visar uppskattning för elevens mod och risktagande i lika höga utsträckning som när eleven upplever 

att resultatet blivit korrekt. På så sätt får eleven styrka till att hantera felbedömningar som lett till 

känslor av misslyckanden (a.a.). Genom att visa acceptans för elevers alternativa lösningar visar 

läraren att hon respekterar och tar deras uttryck på allvar (Isenberg & Jalongo, 2006; Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2009). Läraren bör även hjälpa eleverna att urskilja vad som är väsentligt och 

vad som är mindre viktigt utifrån vetskapen att ”… less is more” (Isberg & Jalongo, 2006, s.110) 

Samtidigt understryks vikten av att läraren betonar såväl skapandeprocessen som produkten. 

Stämningen i klassrummet bör samtidigt präglas av en avslappnad och lekfull karaktär som inbjuder 

till stillsamhet och arbetsro. Läraren bör uppmuntra eleven att uttrycka sina känslor med hjälp av 

skapandet (Isenberg & Jalongo, 2007; Taube, 2007). 

3.6.3 Höga förväntningar 

Lärarens grad av förväntningar och tilltro till elevens förmåga har avgörande betydelse för dennes 

prestation senare i livet (Westling Allodi, 2007; Wright, 2010). Detta kan förhindras genom att läraren 

uppmuntrar elevens förmåga att förstå, göra egna reflektioner och dra egna slutsatser (Wright, 2010). 

Även Pressley et al. (2001) lyfter betydelsen av att läraren tror på elevens förmåga för att främja deras 

motivation. Holm Ivarsson (2010) menar att låg studiemotivation kan förebyggas genom att läraren 

aktivt bekräftar och därmed synliggör eleven. Taube (2007) menar emellertid att pedagogens uppgift 

består i att identifiera elevens såväl svaga som starka sidor vilket medverkar till en positiv spiraleffekt 

för elevens fortsatta lärande. 
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3.6.4 Bekräftelse och uppmuntran 

Bergström (1996) menar att läraren bör bekräfta barns idéer och tankar för att på sätt visa att de tar 

barn och tonåringar på allvar och att de är värdefulla. En metod att synliggöra eleven och dennes 

skapelser är att läraren ger positiv feedback och visar upp elevernas olika alster (Isenberg & Jalongo, 

2006). Isenberg och Jalongo (a.a.) lyfter särskilt betydelsen av att uppmärksamma elevens 

ansträngningar. Om eleven kört fast vid ett specifikt moment är det lätt hänt att eleven ger upp och 

slutar i ren frustation . Läraren har då till uppgift att ställa utvecklande frågor till eleven samt visa på 

handlingsalternativ. Genom att läraren bygger vidare på elevens små framsteg ökar elevens säkerhet 

(a.a.). Samtidigt som pedagogen synliggör elevens framsteg ökar pedagogens förväntningar på eleven 

(Taube, 2007). Framför allt bör elevens förmåga till självvärdering uppmuntras framför att uppmuntra 

jämförelser mellan klassens elever (Isenberg & Jalongo, 2006). Läraren bör kontinuerligt föra en 

diskussion tillsammans med sina elever om värdet av att acceptera varandras målningar och skapande. 

Berg-Frykholm (2008) menar att bildskapandet leder till att läraren har en möjlighet att följa både den 

positiva och negativa dynamiken i grupprocessen. 

3.6.5 Erbjuda utmaningar 

Eleverna bör erbjudas uppgifter av utforskande karaktär och ibland ställas inför mer utmanande 

situationer (Doverborg & Samuelsson Pramling, 2009). Samtidigt är det viktigt ta hänsyn till elever 

med koncentrationssvårigheter och/ eller autismspektrumstörningar vilka ofta upplever nya situationer 

som oerhört kravfyllda (Ohlsson, 2008). Det är även betydelsefullt att läraren ger eleven möjlighet att 

öva på uthållighet då en uppgift upplevs som alltför svår och utmanande (Isenberg & Jalongo, 2006). 

När det finns en balans mellan utmaning och trygghet i en uppgift finns det en möjlighet att flow 

uppstår, en känsla av välbehag vilken kännetecknas av att eleven blir helt uppslukad (Englund, 2004). 

Samtidigt menar Englund (a.a.) att bildskapande utan krav på ett särskilt resultat kan leda till att eleven 

upplever flow i form av lustkänslor och en här och nu upplevelse. Läraren bör även stödja eleven till 

att en effektiv hantering av frustation (Isenberg & Jalongo, 2006).  

3.7 Tidigare studier om kreativitet  

3.7.1 Project Zero 

Projektet Zero initierades redan 1967 i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt på Harwarduniversitetet 

lett av filosofen Nelson Goodman (Nordenfalk, 1996). Utgångspunkten var att främja kunskap och 

förståelse i anslutning till skapande ämnen. Detta eftersom Goodman menade att det krävs rika 

erfarenheter av fritt skapande på samma sätt som elever idag får träna sina färdigheter inom 

exempelvis läsning, skrivning eller räknande. Under början 1970-talet utvecklades projektet i ett 

samarbete med psykologen Howard Gardner. Resultatet visade att barns förmåga till att producera 

musik och bild inte sker parallellt med deras förmåga till att reflektera kring olika estetiska 
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uttryckssätt. Medan reflektionsförmågan kring estetiskt skapande ökade i takt med barnets ålder 

minskade den egna kreativa uttrycksförmågan på låg och mellanstadiet. Stundtals sker en återkomst av 

kreativ produktivitet under högstadiet och gymnasiet liknande utvecklingen i en U-kurva. Gardner 

vänder sig mot uppfattningen om att den språkliga förmågan priviligieras på bekostnad av kreativa 

uttryckssätten. Istället menar han att detta är en naturlig följd av den mognadsprocess som sker i 

barnets tankeverksamhet under denna period vilken är en förutsättning för fortsatt utveckling (a.a.).   

3.7.2 Arts Propel 

Inom ramen för Project Zero skapade några medarbetare till Goodman och Gardner ett nytt 

utvecklingsarbete kallat Arts Propel (Nordenmark, 1996). Till skillnad mot Project Zeros konklusion 

fann de en annan slutsats till varför barn upphör med att måla i samband med skolstart. Slutsatsen som 

kunde dras var att vuxna helt felaktigt tror att det är tillräckligt att tillhandahålla målarmaterial och att 

uppmuntra eleverna. De menar att vuxna är rädda för att lägga sig i och på så sätt ställa utmaningar. 

Projektet har lett till ett förändrat sätt att se hur man kan stödja elevens skapande. Numera står elevens 

konstnärliga utövande i centrum men med ökad fokus på iakttagelser och reflektioner.  

3.7.3 Barn och kreativitet - en tvärkulturell jämförelse 

Det övergripande syftet med Levins (2008) avhandling var att lyfta barns syn på kreativitet som 

motvikt till det vanligt förekommande vuxenperspektivet. Barn och kreativitet - en tvärkulturell 

jämförelse är titeln på avhandlingens tredje studie. Bakgrunden till studien var även att sprida ny 

kunskap om barns kreativitet för att därmed motverka att denna förmåga begränsas inom ramen för 

skolans verksamhet. Istället önskar hon generera nya arbetssätt som bidrar till att utveckla elevens 

kreativitet, fantasi och uppfinningsrikedom. Hon menar att dessa förmågor kommer att vara högt 

eftertraktade i framtiden. Den aktuella studien avsåg att undersöka barns kognitiva och lingvistiska 

uppfattningar och upplevelser av kreativitet. Totalt 16 barn deltog i studien i åldersgruppen åtta till 

tolv år, från grundskolor i Sverige (pojkar, 4 flickor) och USA (3 pojkar och 5 flickor). Studien 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer och analyserades sedan utifrån ett induktivt 

perspektiv genom att använda sig av Interpretative Phenomenological Analysis. Resultatet visade att 

barn i första hand relaterar begreppet kreativitet till bildskapande. På underordnad plats diskuterades 

problemlösning, uppfinningsrikedom och nyskapande förmåga. Studiens övergripande slutsats var att 

barn ofta tenderar att förknippa begreppet kreativitet med en god prestation. Eftersom barn tenderar att 

uppfatta kreativitet som prestationsinriktad är Levins slutsats att kreativitet riskerar motverka sitt 

utvecklande syfte och därigenom medverka begränsa barns skapande (a.a.). 

3.7.4 Ateljé - rum för lärande 

I ett samarbete mellan Specialpedagogiska institutet och obligatoriska särskolan i Göteborg startade ett 

skapandeprojekt år 2002 vilket sträckte sig över en tvåårsperiod (Fredriksson, 2004). Det övergripande 

syftet med projektet var att ta reda på vilka möjligheter ett skapande arbetssätt kunde bidra till i ett 
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pedagogiskt sammanhang. Totalt deltog 14 stycken elever med olika kommunikationssvårigheter i 

projektet. Projektets ledare, specialläraren Lisbeth Fredriksson var ansvarig lärare i ateljén och tar 

emot eleverna individuellt under en timme i veckan. Bakgrunden till projektet var att det fanns en 

avsaknad av estetisk verksamhet i den strukturerade undervisningen som bedrevs för tillfället. 

Initiativtagarna upplevde ett behov från eleverna att uttrycka sig. De ställde sig frågan vad 

bildskapande betyder för eleven och på vilket sätt elevens skapande utvecklas. Efter avslutat projekt 

var slutsatserna flera. De upplevde eleverna som förväntansfulla innan skapandet påbörjades. Genom 

att ha skapande verksamhet integrerat i verksamheten upplevde eleverna en större glädje och en 

tilltagande drivkraft. Var och en av eleverna hade ett unikt bildspråk och deras personlighet präglade 

starkt bildernas uttryck. Eleverna hade utvecklat sin förmåga till att rita mer sammanhängande bilder 

och även till att förmedla detaljer. Eleverna hade under projektets varaktighet utvecklat både sin 

kommunikation och förmåga till samspel. En annan viktig slutsats var att elevernas motivation i hög 

grad styrs av vilka förväntningar som ställs på dem (a.a.).  

3.7.5 Inkludering av i gymnasiesärskola på ett estetiskt bild- och 
formprogram 

I Helsingborg startade år 2006 ett försök till att inkludera Skolstadens gymnasiesärskola i det ordinarie 

gymnasiets bild- och formprogram (Hedström, 2010b). Grundsärskolans elever utgörs av fyra till fem 

elever och deltar i de ordinarie undervisningsämnena förutom i kärnämnena svenska, matematik och 

engelska. Projektsamordnare och tillika speciallärare på skolan Kerstin Jordansson menar att deras 

erfarenheter är ett bevis på att det går att inkludera elever med hjälp av skapande verksamhet. Arbetet 

med att inkludera särskolans elever har krävt ett stort mått av planering och omorganisation samtidigt 

som de har kunnat följa hur särskolans elever har utvecklats i gynnsam riktning. Elevernas progression 

omfattar en ökad självkänsla i anslutning till att eleverna får delta i ordinarie utställningar tillsammans 

med de övriga eleverna i bild- och formprogrammet. Eleverna har även utvecklat sin förmåga till 

socialt samspel eftersom de numera har fler klasskamrater att variera mellan. Inkluderingen av 

särskolans elever i de estetiska ämnena möjliggör att det går att blanda eleverna i de estetiska ämnena. 

Detta till skillnad mot i övriga ämnena då särskolans elever ibland utgör en egen grupp vid exempelvis 

grupparbeten. Jordansson understryker att särskolans elever har en större kapacitet än vad hon först 

förutsatt och menar att det handlar om att ge dem de rätta förutsättningarna (a.a). 
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4. Metod  

4.1 Metodval  
I avsikt att besvara studiens syfte och frågeställningar har ett skapandeprojekt valts som fokus för 

studien. Studien har genomförts i form av en fallstudie vilken kännetecknas av en djupgående 

undersökning av en enskild individ, situation eller organisation (Bryman, 2009). I en fallstudie står det 

unika fallet i centrum för studiens intresse med avsikt att ”… belysa unika drag för ett specifikt fall” 

(a.a., s.66). I detta arbete har intervjuer genomförts med både elever och lärare samt observationer. Då 

en kombination av olika metoder för datainsamling används bildar dessa gemensam utgångspunk för 

en triangulering (Bryman, 2009). Fördelarna med att använda sig av triangulering är att det ger en mer 

nyanserad bild av studieobjektet (a.a.). Hoff (2003) menar att det saknas explicita skillnader mellan 

flickors och pojkars kreativitet. Därför kommer denna studie varken att fokusera på elevens kön, klass- 

eller sociala bakgrund. Där texten utgår ifrån en verklighetsbeskrivning används elevens faktiska kön. 

Men i övriga fall används genomgående hon eller henne som pronomen. Under pågående 

speciallärarutbildning har jag haft möjlighet att följa en särskild undervisningsgrupp årskurs 4-6. I 

denna klass påbörjades hösten 2010 ett skapandeprojekt vilket sammanföll väl med detta arbetes syfte 

och frågeställningar.  

4.2 Deltagande, skola, klass och elever 
Studien har genomförts i en särskild undervisningsgrupp 4-6 med en åldersspridning mellan 11 och 12 

år. Klassen består av tio stycken elever i svårigheter av olika slag varav några har fått en diagnos. 

Elevernas svårigheter kännetecknas av läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter och 

varierar i uttryck och omfattning. Klassen ingår i en kommunal skola f-6 med cirka 500 elever belägen 

i en större svensk stad. Skolan ligger i ett medel/ höginkomstområde i en större storstad och har i 

förhållande till andra skolor relativt få elever med annat modersmål än svenska. Skolan har inte 

utmärkt sig med någon särskild profilering men har förlagt tyngden på arbete med musik på olika sätt. 

Redan i ett tidigt stadium blev samtliga av studiens deltagare informerade om studiens ändamål. 

Informationen skedde både muntligt och i form av ett missivbrev varav sju stycken föräldrar gav sitt 

godkännande. 

4.2.1 Projektets bakgrund 

Med uppdrag att uppmuntra kultur för barn och unga har Statens kulturråd instiftat ett kulturellt bidrag 

kallat Skapande skola (Kulturrådet, 2007). Bidraget avser årskurserna 4-9 (Stockholms stad, 2010) och 

går att ansöka för olika former av kultur exempelvis dans, musik och konst. Inför läsår 2010/2011 

ansökte ansvarig skolhuvudman om bidrag för studiens särskilda undervisningsgrupp vilket beviljades. 
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För att en ansökan ska behandlas krävs en utförlig beskrivning av vad de ansökta pengarna ska 

användas till och det ska tydligt framgå vilken målgruppen är för skapandeprojektet (Kulturrådet, 

2007). Skapandeprojeketet fokuserar på ett kreativt uttryckssätt genom arbete med masker i olika 

former.  

4.2.2 Beskrivning av projektets konstnärliga ledare 

Det konstnärliga skolprojektets ledare har en bred och mångårig yrkesbakgrund och har varit verksam 

inom flera konstnärliga uppsättningar inom både teater och opera. Sara (fingerat namn) är utbildad 

grundskolelärare med specialpedagogik samt bild och form som tillvalskurser. Under hela sin 

yrkesverksamma karriär har Sara vidareutbildat sig inom det estetiska området. Sedan en längre tid 

tillbaka arbetar Sara som mask- och dockmakare med specialisering inom design och formspråk. Sara 

har en egen ateljé där hon tar emot skolklasser på studiebesök. Sara har även bedrivit ett konstnärligt 

forskningsprojekt i samarbete med olika högskolor. Främst hämtar Sara inspiration under sina resor i 

Asien, främst till Japan och Indonesien.  

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Intervjuer  

I syfte att belysa elevernas perspektiv har sju stycken semistrukturerade intervjuer genomförts. För att 

ta reda på hur lärare kan stödja elever i behov av särskilt stöd har skapandeprojektets lärare intervjuats 

vilket bidrar till ett vidgat perspektiv. Bryman (2009) menar att en kvalitativ intervju är lämplig då 

studien har för avsikt att synliggöra deltagarnas olika uppfattningar och vad de anser vara väsentligt. 

Som underlag för studiens semistrukturerade intervjuer har en intervjuguide (bilaga 1 och 2) avvänts 

utifrån en flexibel ordningsföljd vilket Bryman (a.a.) rekommenderar. Detta innebär att intervjuguiden 

innehåller övergripande intervjufrågor men även ger utrymme för följsamhet och flexibilitet i form av 

nya frågor. Fördelen med att använda sig av ett anpassningsbart frågeschema är att intervjuaren får 

möjlighet att utveckla och fördjupa sig i respondentens svar med hjälp av följdfrågor (Bryman, 2006). 

Inledningsvis har frågornas karaktär varit av övergripande art för att sedan smalna av till mer specifika 

frågor vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) föredrar. Studiens övergripande 

intervjuområden syftade till att undersöka elevens upplevelse inför skapandet och elevens upplevelse 

under pågående skapandeprocess. Frågorna har utformats enbart med hjälp av öppna frågor. Samtliga 

intervjuer har skett i ett lugnt och avskilt rum på elevernas skola utan risk för att avbrytas. Intervjuerna 

varade mellan nio och tjugo minuter. 

4.3.2 Observationer 

Studiens observationer omfattas av tio elever samt en lärare vilka dokumenterades med hjälp av 

anteckningar. Dessa observationer har skett genom föranmälda besök vid åtta tillfällen och har valts ut 
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i samråd med skapandeprojektets konstnärliga ledare. Avsikten med att observera skapandeprojektets 

samtliga delmoment var att bidra till en mer nyanserad bild. I syfte att bidra till ökad perspektivering 

har även en blandning av deltagande och icke deltagande observation valts för att på så sätt skapa en 

balans mellan aktivitet och passivitet i rollen som observatör. Stundtals har kommunikation skett med 

eleverna under pågående aktivitet. Detta medverkade till att jag fick en konkret situation att utgå ifrån 

i kontexten som studeras (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Vid ett spontant tillfälle intog 

jag en deltagande observatörsroll då jag hjälpte en elev med att skriva en berättelse. Under 

observationstillfället satt jag en bit ifrån och riktade yttre fokus mot mitt anteckningsblock eftersom 

jag på så sätt ville undvika att störa elevernas koncentration under skapandeprocessen.  

4.3.3 Etiska synpunkter  

Samtliga av elevernas vårdnadshavare har i form av ett missivbrev blivit informerade om studiens 

övergripande syfte vilket uppfyller Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska princip vad gäller 

informationskravet. De vårdnadshavare vars barn intervjuades gav skriftligt samtycke till detta. Inför 

intervjun informerades samtliga respondenter om möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan. 

Respondenterna informerades om sin rättighet att läsa det slutgiltiga arbetet vid önskemål. I samband 

med intervjuerna informerades även respondenterna om hur materialet skulle komma att bearbetas. 

Dessutom blev respondenterna försäkrade anonymitet i studien eftersom namn, kön eller andra 

personliga förhållanden inte benämns (a.a.).  

 

4.4 Analys  

Samtliga av studiens intervjuer har bandats och därefter transkriberats. Även studiens observationer 

har genomgått en noggrann transkribering. Datamaterialet har strukturerats genom en kombination av 

induktiv och deduktiv tematisk analys, med tyngdpunkten förlagd på den empiristyrda. Analysen 

består av en stegvis process och inleddes genom att materialet sorterades med hjälp av tematisering 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Denna metod sammanställer olika teman utifrån det material som 

införskaffats och är väl anpassad till studier som undersöker upplevelser av olika slag (Langemar, 

2008). Den inledande tolkningsfasen syftar till att skapa förståelse och påverkas av sammanhanget och 

av forskarens förförståelse. Tolkningen av materialet har gjorts utifrån den hermeneutiska cirkeln. 

Detta innebär att delarna är beroende av helheten och att helheten är avhängig de olika delarna (a.a.). 

Nästa analysfas, struktureringsfasen innebär att materialet sorteras i syfte att skapa proximal förståelse 

och mening åt textens innebörd. Efter omsorgsfull genomläsning och genom användning av nyckelord, 

kategoriserades materialet i olika över- och underrubriker. Därefter bearbetades varje kategori var för 

sig och omstrukturerades efter hand till att omfatta nya teman. Under den tredje och sista analysfasen 

har det skett en gradvis utveckling och komprimering av materialet vilket lett till att nya teman 

tillkommit och andra selekterats bort. Den slutgiltiga sammanställningen av materialet presenteras 
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under rubriken Resultat. Resultatet redovisas i komprimerad form där väsentliga delar, likheter och 

olikheter har lyfts fram i materialet.  

5. Resultat 

5.1 Skapandeprojektets olika delmoment 

5.1.1 Eleverna besöker skolans ateljé 

Skapandeprojektet inleddes genom att eleverna fick besöka skolans ateljé. Sara hälsade eleverna 

välkomna genom att berätta om sitt arbete med masker och dockor och eleverna fick möjlighet att 

ställa frågor. För att väcka elevernas intresse prövade Sara olika masker som hon hade tagit med sig. 

Hon visade även målningar i avsikt att inspirera eleverna. Som avslutning visade Sara hur paletten 

används och vad man kan göra med färger.  

5.1.2 Eleverna prövar masker i Saras ateljé  

Vid nästa tillfälle fick eleverna besöka Saras privata ateljé i mindre grupper. Sara berättar att hon ville 

inbjuda eleverna till hennes värld genom att visa och berätta om olika masker. Efteråt fick eleverna 

ställa olika frågor med olika funderingar kring maskerna. Syftet med det inledande arbetet var att låta 

eleverna bekanta sig med olika masker och att ge dem en introduktion i hur masker kan se ut. Eleverna 

fick pröva olika masker och senare även spela med dem. Sara gav därefter eleverna anvisningar om 

vad de skulle tänka på för att närma sig masken. Därefter fick eleverna välja två helmasker som de 

ville pröva och uppmuntrades till att använda sig av olika gester och kroppsspråk för att uttrycka sig. 

Samtidigt som eleverna provade maskerna fick de hålla i en spegel för att försöka leva sig in i masken. 

I Saras tidigare arbete med skådespelare och masker beskriver hon laddningen som ett viktigt moment. 

Att ladda innebär en form av förberedelse, att vara koncentrerad och närvarande och att skala bort allt 

annat oväsentligt. Eleverna ombads att känna efter vad masken ville och se om den vill gå någonstans 

eller visa något. Sara visade eleverna hur en laddning går till genom att säga ”Nu vet jag vem jag blir, 

jag känner i kroppen att jag blir den personen.” Hon berättar att laddningen hjälper eleverna att förstå 

och förstärka maskens uttryck. Detta beskrivs av en elev som att masken fick låna hennes kropp. 

Flickan berättar att hon måste ta bort sin egen känsla eftersom hon själv inte tänker som masken. Hon 

menade att detta kunde leda till att masken ville visa ett trick. Några elever började agera som om de 

vore masken på riktigt och berättade att de fick springa runt och känna sig arga eftersom de skulle vara 

själva masken. Sara upplevde eleverna som oerhört koncentrerade. Hon beskriver den transformering 

som uppstod då eleverna tog på sig masken som magisk eftersom den medverkar till att skapa ett 

levande uttryck vilket hon menar vanligtvis inte förekommer i samband med språket. Istället för att 
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uppfattas som något konstigt menar hon att de olika ritualerna kring maskerna upplevs som spännande 

av eleverna. Efter ett tag säger Sara ”Mask av” vilket är en signal på att eleverna ska ta av sig masken 

och åter bli sig själva igen. Avslutningsvis visades en film från Saras olika resor till Asien och samt 

bildsekvenser från Saras maskskapande. Det märktes att eleverna tyckte att besöket hade varit oerhört 

spännande och de verkade aldrig vilja lämna ateljén när det var dags att avsluta.  

5.1.3 Collage och bildskapande 

5.1.3.1 Eleverna utforskar olika maskuttryck 

Utgångspunkten för nästkommande lektion var att eleverna skulle få bekanta sig med olika masker i 

form av collage. Sara valde inleda arbetet i klassrummet eftersom hon ville försäkra sig om att 

eleverna först kände sig trygga med henne i sin egen miljö. Uppgiften bestod av att eleverna skulle 

söka på internet efter bilder på masker som representerar olika kulturer och masker. Därefter fick 

eleverna hjälpas åt med att kategorisera bilderna utifrån deras skilda uttryck. Masker som kändes 

laddade, aggressiva eller som uttryckte mycket energi och explosivitet klistrades fast på ett rött papper. 

Maskbilder som däremot uttryckte ett lugn eller någon form av godhet placerades på ett blått ark. 

Syftet med att dela in masker på olika färgark var ett sätt att vägleda eleverna i att arbetet med att 

sortera de olika bilderna. 

5.1.3.2 Eleverna leker med ansiktets olika uttryck 

Lektionen inleddes genom att eleverna fick varsin spegel för att kunna studera sitt eget ansiktsuttryck. 

Uppgiften bestod av att ta reda på hur många ovala, runda och rektangulära former som behövs för att 

kunna läsa av ett ansiktsuttryck. Eleverna kunde konstatera att endast ett streck och två cirklar var 

tillräckliga. Under detta inledande skede valde Sara att ge eleverna relativt strikta spelregler. Därefter 

fick eleverna i uppgift att försöka ändra på ansiktets uttryck genom att laborera med de olika formerna 

utan att ändra på munnens placering. Slutligen klistrades masken på en valfri bakgrundsfärg. Eleverna 

fick sedan i uppgift att uppmärksamma ögonbrynens betydelse för att skapa ett ansiktsuttryck. 

Uppgiften vidareutvecklades genom att de nästa gång fick välja en valfri färg på ansiktsformen. Denna 

gång fick eleverna även påverka munnens form genom att vrida på den och kombinera med övriga 

ansiktsformer. I samband med att några elever missuppfattade uppgiften valde Sara att bejaka dessa 

spontana infall. Sara menar att övningen hade blivit ganska tråkig om den enbart hade stannat där men 

valde att fortsätta eftersom hon visste att uppgiften innehöll en utvecklingspotential. Sedan 

vidareutvecklades övningen till att särskilt uppmärksamma ögonformen och eleverna fick studera 

olika ansiktsformer i tidningar som ögonen, näsan och munnen. Uppgiften syftade till att kombinera 

ögon, mun och näsa utan att eleverna själva skulle måla eller rita någonting. Övningen gav ett väldigt 

effektfullt uttryck och verkade uppskattas av eleverna. 
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5.1.3.3 Siluettmasker  

Under följande collageövning fick eleverna skapa svarta siluettmasker. Maskerna skapades genom att 

eleverna först fick vika ett papper, klippa till sidorna och sedan veckla ut pappret. Dessa utvecklades 

av en slump genom att något barn missuppfattade någonting och istället följde sina egna idéer. Vid 

sådana tillfällen väljer Sara att uppmärksamma det som sker eftersom hon vill inspirera övriga elever 

och visa att det går att lösa en uppgift på flera olika sätt. Eleverna fick själva välja valfri 

bakgrundsfärg utifrån vilken känsla de ville förmedla med masken. Elevernas valfrihet ledde till att 

maskerna utvecklade olika uttryck. En mask beskrevs som eldig medan någon annan kunde associeras 

med naturen eller havet. Sara upplevde det som oerhört spännande då en elev plötsligt gjorde så att 

bilden stack ut och blev tredimensionell. Istället för att följa planeringen påbörjades en ny variant av 

svarta siluettmaskerna vilka sedan fortsatte att utvecklas av eleverna.  

5.1.4 Eleverna målar tavlor 

5.1.4.1 Eleverna skapar vikmålningar 

Oftast får eleverna arbeta parvis i ateljén eftersom Sara menar att detta leder till att hon kan fokusera 

mer på den enskilda eleven. Arbetet introduceras genom att eleverna fick välja fyra stycken 

grundfärger på sin palett. Därefter klickades färgen ut på ett kraftigt ark som sedan veks ihop på 

mitten. När bladen drogs isär uppstod per automatik ett mönster och en struktur. Sara framhåller att 

övningen representerar flera viktiga områden och nämner förutom mönstereffekten även dess inslag av 

överraskningsmoment. Därefter hjälps Sara och eleverna åt att tolka bilden. Efter att Sara och en av 

eleverna hjälpts åt att fundera kring vad bilden föreställer bestämmer sig eleven för att döpa den till de 

fyra fåglarna. Sara upprepar flera gånger att det är elevens bild och att det är dennes tolkning som 

räknas. Sara beskriver den lycka som uppstod hos eleverna då bilden verkligen ”blev någonting.”  

5.1.4.2 Eleverna målar en bakgrundsbild  

Inledningsvis berättar Sara om egyptiska gudar och olika masktraditioner för att väcka elevernas 

intresse. Sara betonade att varje arbetsmoment får ta tid och presenterade därefter dagens 

arbetsmaterial vilket bestod av grundfärgerna gult, rött och blått. Eleverna uppmuntras till att själva 

hitta egna blandningar och färgerna utökas med tiden så att även sekundärfärgerna orange, lila och 

grönt kan tillblandas. Sara ger eleverna fria händer till att utforma uppgiften med undantaget att de 

skulle försöka låta bli att använda penseln. Sara menar att det annars är lätt hänt att eleverna enbart 

petar försiktigt med penseln vilket ofta ger upphov till känslor av frustration. Istället fick eleverna 

måla med en roller, experimentera med palettknivar samt skrapa med färg. Syftet med övningen var att 

låta eleverna utforska och experimentera med färgerna utan att bilden behövde förställa något. 

Eleverna berättar att de fick göra två olika bilder, en där de rollade och en som de målade med penseln 

som blev bakgrunden till masken. Ibland inflikar Sara genom att fråga eleverna ”Berätta hur du har 

tänkt!” På ett lekfullt sätt tolkar Sara och eleverna de olika målningarna tillsammans och eleverna 
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visar tydligt intresse genom att ställa flera frågor. Under hela arbetspasset är stämningen lättsam och 

avslappnad och eleverna kommer med uppmuntrande förslag till varandra. Då bilderna börjar bli klara 

utropar eleverna med tillfredsställelse i rösten ”perfekt” ”det här är roligt! Kolla vad vackert”. 

Eleverna verkar njuta av att måla och nynnar stundtals med till den afrikanska musiken. Under tiden 

eleverna målar säger en av eleverna ” Musiken tog över mig, så det bara blev så här.” Sara betonar 

även att bilderna blir olika eftersom alla elever är olika. Detta verkar stimulera eleverna till att fortsätta 

måla och söka efter nya möjliga tolkningar i bilderna. Under arbetets gång berättar Sara kontinuerligt 

om hur de kan gå tillväga för att blanda till färgen och finns som stöd om eleverna vill fråga något. 

Utan att förlora elevernas engagemang inflikar Sara emellanåt olika ords betydelser. Därefter föreslog 

Sara att eleverna kunde göra en till bakgrundsmålning utifrån en färg som de tyckte om och hade en 

känsla för. Under tiden som eleverna målade upptäckte Sara en målning kändes oerhört intressant. 

Sara såg att elevens målning inte längre föreställde en bakgrund utan hade utvecklats till ett motiv i 

sig. Vid detta tillfälle valde Sara att stanna upp, hålla upp bilden samt be eleven studera denna. Sara 

beskriver detta som ett väldigt speciellt tillfälle eftersom hon inte hade planerat en sådan 

händelseutveckling. När det var dags att avsluta skapandet och återvända till klassrummet visar flera 

av eleverna en tydlig besvikelse både med kroppsspråk och med ord. 

5.1.4.3 Eleverna målar masker  

Nästa steg var att eleverna skulle få måla en mask på sin bakgrundsbild. Sara hade dukat fram olika 

färger, penslar och färgpaletter och gav förslag på penselteknik. Efter ett tags målande infinner sig 

lugnet och eleverna sänker tempot både vad gäller tal och kroppsspråk. Sara växlar sin 

uppmärksamhet mellan eleverna och sätter sig ibland på huk och samtalar om elevens bild. Efter hand 

upptäcker eleverna nya sätt att blanda färgerna och verkar fascineras över denna nya insikt. Eleverna 

arbetar i sitt eget tempo och utför stundtals olika arbetsmoment. Stämningen präglas av en positiv och 

energifull anda men också av lugn och full koncentration. En elev utbrister ”jag kanske ska bli 

konstnär.” Efter avslutat arbetspass utropar en elev att han längtar tills nästa gång de ska få måla. En 

elev står i ytterdörren för att säga hejdå och tar då Sara i hand och säger med högtidlig röst ”tack för 

att jag har fått måla idag”. 

5.1.4.5 Skapande i helklass 

Höstterminen avslutades genom att eleverna i helklass fick möjlighet att fritt experimentera med färger 

och målarverktyg. Tempot var högt och likaså ljudnivån inledningsvis. Detta trots att Sara inlett med 

att berätta för eleverna att de hade gott om tid på sig. Idéerna flödade fritt och verksamheten skulle 

kunna beskrivas som ett kreativt kaos. Efter ett tag började eleverna få arbetsro och försjönk in i 

målandet. Förutom skillnader i arbetstempo gick det även att urskilja skillnader i elevernas arbetssätt. 

Några elever utmärkte sig genom att prata i hög samtalston och genom att inte be om hjälp i onödan. 

Dessa elever experimenterade sig fram till nya färgkombinationer och utmanade sig själva både vad 

20 



gäller färg och teknik. Detta kunde ta sig uttryck genom att eleven använde olika redskap för att göra 

mönster eller genom att måla med tjocka lager av färg för att sedan droppa och skvätta färg. En av 

dessa elever rycktes med av bänkkamratens drivenhet och började ta efter kompisens målarstil. Efter 

ett tag kände sig eleven missnöjd med hur målningen utvecklade sig. Han utbrast då besviket att han 

ville att målningen skulle se ut som den gjort från början. Andra elever behövde mer tid på sig och 

valde färgen omsorgsfullt. Dessa elever målade mer försiktigt och använde sig enbart grundfärgerna. 

De bad även ofta läraren om hjälp och tog inga större kreativa risker. Två stycken av dessa elever 

började måla relativt identiska målningar föreställande ett vinterlandskap med himmel och landskap. 

Oavsett om eleverna bad om hjälp eller om det behövde ingripas på något sätt upplevde Sara att det 

var svårt att hinna med alla elever. 

5.1.5 Maskbilden får en titel  

I anslutning till att maskmålningen var färdig diskuterade Sara och eleverna olika förslag på film- och 

boktitlar. På så sätt hoppas Sara väcka elevernas intresse genom att låta eleverna leka med olika ord i 

anslutning till den abstraka bilden. Sara berättar även om egyptiska gudar för att skapa inspiration hos 

eleverna. För att kunna leva sig in i hur masken tänker ber Sara eleverna att noggrant studera sin 

målning samt att titta masken i ögonen. När eleverna håller målningen framför sig uppmuntrar Sara 

dem till att ”andas upp masken”. Detta innebär att eleverna ska andas in när de lyfter upp 

maskmålningen framför sig samtidigt som de ombeds att ”vila i ögonlockens mörker”.  Sara 

uppmanar eleverna till att ha båda fötterna stadigt i golvet och gör en liknelse med trädets rötter. 

Vidare ombeds eleverna att ”vara beredda på vad masken vill göra” genom att grimasera och forma 

ansiktet efter maskens. Eleverna uppmuntras till att skriva ner alla tänkbara namnförslag som de kan 

komma på exempelvis Moka moka, Supermoko och Cabbah. När målningen hade fått en titel fick 

eleverna associera fritt kring målningen i avsikt att beskriva vilka egenskaper masken besitter. Orden 

som eleverna skriver blir till en tankekarta som eleverna ska använda vid ett senare tillfälle då de 

skriver en berättelse till maskbilden. Det råder en lugn och avslappnad stämning och eleverna arbetar 

koncentrerat. Efter ett tag är eleverna i full gång med skrivandet och verkar trivas med att digga till 

den afrikanska musiken. För att stödja och stimulera elevernas fantasi och tankeverksamhet ställer 

Sara olika frågor till eleverna där de fick fundera över vilka slags egenskaper masker har, exempelvis 

magiska krafter. Olika tänkbara alternativ framträder ur bilden och eleven får på så sätt möjlighet till 

att själv styra målningens motiv. Slutligen döper eleven sin maskbild till Kapacho och berättar att han 

målar känslomässigt och lite underligt. Flera av eleverna är ivriga i sitt kroppsspråk och driver tempot 

framåt genom att komma med flera förslag på idéer. Eleverna ges tid till eftertanke och Sara skojar 

och skrattar med eleverna under tiden de funderar på vilka egenskaper masken ska ha. Sara berättar för 

eleverna att ingen vet mer om masken än de själva vilket gör att det aldrig kan bli fel. Genast ser 

eleven gladare ut och fortsätter att skriva. När en elev är kritisk mot det han har skrivit uppmanar Sara 

honom till att vara snäll mot sig själv istället för att vara självkritisk. 
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5.1.6 Maskboken som reflekterande verktyg  

Under projektets gång har eleverna fått i uppgift att skriva i en loggbok i syfte att synliggöra elevernas 

tankar och upplevelser. Loggboken som även kallas för maskboken har till uppgift att uppmuntra och 

utveckla elevernas ”… fantastiska lust[en]” och formulera dessa tankar i ord. Dagens uppgift bestod i 

att sammanställa de olika delarna från föregående veckas tankekarta till en maskberättelse. Eleverna 

arbetar i helklass och stämningen är inledningsvis rörig då eleverna ropar frågor rakt ut i klassrummet. 

Sara försöker finna ett sätt att fånga elevernas uppmärksamhet men eleverna verkar ha svårt att 

fokusera. I en improviserad handling vänder sig Sara om och tar på sig en helmask. När Sara vänder 

sig om verkar eleverna oerhört fascinerade och tystnar helt. Masken är lavendellila med ett näst intill 

förtrollande uttryck samtidigt som den utstrålar fullständig koncentration och inlevelse. När Sara delar 

ut elevernas tankekartor på deras bänkar sitter eleverna alldeles tysta. Sedan vänder sig Sara om igen 

och tar av sig masken. Hela episoden varade i cirka tre minuter och ingen av eleverna säger någonting 

när Sara delar ut titlarna som eleverna har gjort till maskbilden. Vid det här laget verkar eleverna 

uppfatta masken som ett naturligt inslag så att de inte ifrågasätter dess roll eller att den används i 

undervisningen. Sedan får eleverna fortsätta skriva på sin berättelse tillhörande maskbilden.  

Eftersom övningen föregicks i helklass bad Sara mig att hjälpa en elev som visade stora svårigheter att 

sätta ihop stödorden till en berättelse. Eleven berättade att han avskyr då någon frågar honom varför 

han skriver det han skriver eller ber honom berätta hur han tänker. Med denna information som 

utgångspunkt försökte jag istället uppmuntra honom och ge olika förslag på hur han kunde komma 

igång. Efter ett tag hämtade jag elevens maskbild och ställde framför honom för att han skulle få 

ytterligare inspiration. Ingenting av detta verkade fungera och efter ett tag verkade eleven vara nära att 

ge upp. Då föreslog jag att jag kunde skriva första meningen och att han fortsatte med nästa och att vi 

turades om att skriva. Detta accepterade han och jag skrev en och en halv mening som han sedan 

fullföljde. Eleven verkade uppskatta att han övervunnit svårigheterna och skrev sedan på eget initiativ 

berättelsen på datorn. I maskboken är inte fokus riktat mot en korrekt stavning utan att eleverna 

upplever det som lustfyllt att skriva ner sina berättelser och upplever de som värdefulla. Eleverna har 

även fått i uppgift att berätta om när de har besökt Saras ateljé eller skriva om statyn Hanniman. 

5.1.7 Gipsavgjutning   

Gipsavgjutningen sker individuellt med varje elev och inleds med att eleven får sitta bekvämt på en 

stol lutandes mot ett par kuddar. Som skydd för elevernas hår placerade Sara plastfolie över hårfästet 

för att gipset enklare ska kunna avlägsnas. Till en början verkar eleven något spänd vilket avspeglas 

genom ett stelt kroppsspråk. Sara börjar med att lägga på gipsbindor samtidigt som hon berättar vad 

hon gör. Eleven blundar och kommunicerar med Sara med hjälp av tumspråket för att kunna förmedla 

hur det känns. Under tiden får eleven lyssna på lugn musik, antingen afrikansk eller instrumental 

musik. Först efter ett tag syns det att pojken slappnar av i hela kroppen. Istället verkar eleven numera 

uppleva välbehag. Då masken torkat tas den loss genom att eleven får grimasera och blåsa in luft 
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genom näsan. När masken tas av visar eleven glädje, nästintill upprymdhet inför resultatet. Det en fin, 

nästan magisk stund då pojken med ett fascinerat uttryck tittar på maskavtrycket.  

Sara berättar att gipsgjutning till stor del handlar om förtroende och tillit mellan elev och lärare och att 

det är av oerhörd betydelse att processen präglas av en lugn och trygg stämning. 

5.1.8 Berättelser om egyptiska gudar  

Under projektets gång har Sara ofta tagit med sig och berättat om olika egyptiska gudar. En gud som 

omnämns särskilt ofta av eleverna är guden Hanniman som symboliserar lugn och koncentration. 

Eleverna visar ett tydligt intresse och berättar att de tycker att det hjälper att tänka på Hanniman som 

en slags medhjälpare för att känna sig avslappnade. På så sätt medverkar berättelserna till elevernas 

arbetsro. Samtidigt berättar Sara att berättelserna om de olika gudarna fyller funktionen av att skapa 

inspiration hos eleverna. 

5.1.9 Vernissage  

Som avslutning på höstterminen anordnades en vernissage som visade upp elevernas alla skapelser för 

föräldrar och vänner. Klassrummet hade smyckats med målningar och collage och elevernas 

bakgrundsbilder var uppsatta utanför klassrummet. Intill målningarna hade Sara skrivit en 

textdokumentation som beskrev skapandeprojektet. Vernissagen inleddes med att var och en av 

eleverna fick läsa den berättelse som de hade skrivit i samband med maskmålningen. Därefter fick 

eleverna ta på sig masker och agera framför publiken. Eftersom eleverna endast hade fått prova 

maskerna vid ett tillfälle tidigare så menade Sara att det var spännande vad som kunde hända. Då 

eleverna tog på sig maskerna upplevde Sara att eleverna per automatik lämnade sin osäkerhet åt sidan 

vilket hon beskriver som en fantastisk känsla. Sara lyfter betydelsen av att det finns en medveten plan 

för hur bilderna ställs ut och kombineras med olika färger. Hennes förhoppning är att eleverna ska 

uppleva det som speciellt när de och föräldrarna senare går runt och tittar på varandras bilder.  

5.2 Elevens upplevelser av skapandeprocessen 

5.2.1 Inför skapandeprocessen 

Inför skapandeprocessen upplevde deltagarna varierade känslor. De vanligaste var förväntan, spänning 

och nervositet. Eleverna beskriver även en skön känsla och glädje uttrycks då en elev berättar hur hon 

skrattar hela vägen till ateljén. Samtidigt väcks funderingar kring huruvida det blir en överraskning 

eller om Sara ska ta med sig någonting för att inspirera. Elevernas tankar florerar även kring hur det 

kommer att kännas när de tar på sig masken exempelvis om det kommer att vara svårt att se något.  
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5.2.2 Under pågående skapandeaktivitet 

Deltagarna upplevde känslor av spänd förväntan inför skapandeprocessen. När de sedan fick reda på 

vad de skulle göra försvann magpirret och de upplevde istället en spännande känsla. Det framkom att 

de fick göra saker som de aldrig fått göra tidigare. Särskilt uppskattat var det att alla elever fick lika 

mycket hjälp av Sara. Eleverna gillade även att få Saras totala uppmärksamhet. Att prova masker 

beskrivs som annorlunda men samtidigt fascinerande. Några elever berättar att de kände sig som 

masken medan andra upplevde att de blev en annan person och att masken blev en roll som tog över. 

En annan upplevelse var känslan av att vara i ett pyttelitet svart rum med små springor. Några elever 

uppskattade att lyssna på stillsam musik medan andra värdesatte den totala tystnaden. Att göra 

gipsmasker beskrevs som både härligt och roligt. Skapandet hos Sara beskrivs som ”… riktig kunskap 

och riktig känsla!”   

5.2.3 Svårigheter under skapandeprocessen 

Flera elever beskriver svårigheter med att hålla sig lugna och fokuserade medan andra upplever 

svårigheter med att koncentrera sig. Att skapa kan upplevas som roligt men kan också upplevas som 

svårt. Vidare anges trötthet som ett hinder för lusten till att skapa eftersom skapandet associerades med 

både en fritidsaktivitet och lektionsaktivitet. Begränsade tidsramar beskrivs som en svårighet. När 

eleverna upplevde svårigheter använde de sig av olika strategier. En fungerande strategi som hjälpte 

eleverna att minnas var att tänka efter hur det var man egentligen gjorde medan en annan hade hittat en 

fungerande strategi i att börja om på nytt. En uppfattning är att introduktionen till maskberättelserna 

tog alltför lång tid då Sara gestaltade läraren prins Rhama och berättade hur de skulle använda stor 

bokstav och punkt. Ytterligare ett missnöje som riktades mot att skriva maskberättelsen var att eleven 

upplevde det svårt att stava. En annan elev ogillar när Sara ger instruktioner på hennes målning 

eftersom hon vill kunna visa sin mamma vad hon har gjort. Samtidigt berättar inte eleven detta för 

läraren eftersom hon inte vill ”… krossa hennes känslor.”  Tidvis kan läraren även upplevas som ”… 

lite gnällspikig” när hon ger uppmaningar av olika slag. Som exempel anges att Sara inte ska berätta 

hur dyrt allt material är eftersom hon samtidigt vill att de ska använda sig av det. Eleverna hade också 

gärna velat röra maskerna i större utsträckning men stoppades eftersom läraren var rädd om dem. 

Några elever önskar fler bildlektioner i veckan medan andra upplever att de är nöjda med 

skapandeprojektet som det är. En annan elev önskar att de skulle få rita av ännu mer saker hos Sara. 

Någon elev upplever svårigheter att bestämma sig då hon inte känner sig nöjd men menar att det 

brukar lösa sig och att hon brukar bli nöjd ganska snabbt. 

5.2.4 Favoriter i skapandeprojektet 

Nästan samtliga elever berättar att de tyckte särskilt mycket om att måla bakgrundsbilden eller att 

måla masker. Andra framhöll glädjestunden av att besöka Saras ateljé, se på hennes tavlor eller att 

testa hennes kreativa masker. En annan favorit som framkom var att göra bildcollage med masker. 
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Eleverna betonade särskilt bilduppgifter där de fick lära sig något nytt. En annan elev uttryckte glädje 

över att överhuvudtaget få besöka ateljén.  

5.2.5 Tidigare upplevelser av skapande verksamhet 

Det framkommer att elevernas tidigare bildlektioner mestadels har bestått av att färglägga kopierade 

stenciler vilket beskrevs som en klar favorit. De har även fått klippa i tidningar och arbetat i en bok där 

de fått svara på frågor och göra korsord. Målarmaterialet har bestått av vattenfärger och kritor. 

Stundtals har bildlektionerna präglats av en pratsam och skrikig miljö vilket har gett upphov till 

känslor av ilska hos en elev. Eleven berättar att det har lett till att hon enbart har målat med mörka 

färger. Andra elever har mestadels ritat hemma eftersom de upplever att de inte har haft så mycket bild 

i skolan.  

5.2.6 Upplevda skillnader mellan tidigare bildskapande och 
skapandeprojektet 

Flera elever upplever att det har blivit roligare att gå till skolan eftersom det är första gången de har 

fått måla med acrylfärg och göra gipsmasker. Någon menar att skapandeprojektet känns annorlunda 

eftersom de fått använda riktiga färger.  Andra upplever att det är roligt hos Sara eftersom de får göra 

nya uppgifter de aldrig gjort tidigare. De berättar att på den ordinarie bildlektioner är hela klassen med 

och skriker och då saknas ”… den rätta känslan för lugnheten.”   

5.3 Elevens olika utvecklingsområden genom 
skapandeprojektet 

5.3.1 Motivation  

Eleverna berättar att det har blivit roligare att gå till skolan sedan skapandeprojektet påbörjades. Andra 

menar att de har blivit gladare. En annan elev upplever att hon blivit mer uthållig till att fortsätta med 

målningen. Sara berättar att skapandet leder till att elevens lust tilltar vilket leder till att eleverna 

känner sig motiverade inför uppgiften.  

5.3.2 Mod 

Eleverna berättar att de blivit mer modiga och att de numera upplever en större säkerhet i sitt skapande 

jämfört med tidigare. En elev beskriver det som ”Det handlar om känslor och … vågelser…” Hon 

beskriver att hon vågar ta för sig mer även i andra sammanhang. Några elever upplever att de har 

förändrat sitt sätt att tänka under projektets varaktighet. Denna förändringsprocess har kommit till 

uttryck genom att de har börjat visa mer tilltro till sin egen förmåga. Även Sara bekräftar denna bild 

och menar att eleverna har utvecklat sitt förtroende och tillit till andra personer exempelvis under 

gipsavgjutningen. Det framkommer att eleverna har lärt sig hur de ska göra då de inte känner sig nöjda 

med sin prestation. En elev upplever att hon har lärt sig att säga vad hon tycker om sin tavla. 
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5.3.3 Självkänsla 

Flertalet av eleverna upplever sig numera nöjda med sin prestation jämfört med tidigare.  Andra 

berättar att de har lärt sig att det inte finns något rätt eller fel i skapandet. Skapandet har även lärt 

eleverna att tänka positivt. Istället för att som tidigare utbrista att målningen är ful eller tråkig och själv 

bli ledsen är det bättre att börja med en ny. Någon berättar att varje nytt försök leder till ett nytt 

konstverk. Skapandet har medverkat till att eleverna har lärt sig att uttrycka när de känner sig nöjda 

eller mindre nöjda. Sara beskriver skapandets förmåga att stärka elevens tilltro till sig själv. I hennes 

tidigare arbete med barn och masker har hon kunnat se hur detta medverkat till att stärka barnens 

känsla av identitet.  

5.3.4 Avslappning och koncentration  

Nästan samtliga elever berättar att skapandet har gett upphov till ett större lugn. Att lyssna på lugn 

musik anses betydelsefullt för att kunna slappna av. Andra upplever att de har blivit mer 

koncentrerade. En elev svarar omedelbart ”Koncentration, avslappning och … kreativitet” Den ökade 

förmågan till koncentration kan användas på samtliga lektioner menar en elev. Den egyptiska statyn 

Hanniman beskrivs av en elev såsom ”… en medhjälpare” vilken skapar lugn och fungerar som 

drivkraft för att börja arbeta. En elev uppger att han brukar tänka lugn musik i huvudet vilket han 

menar hjälper honom att slappna av. Förmågan till att vara avslappnad och tänka efter först och handla 

sedan framförs som en värdefull kunskap. Andra elever menar att Sara har lärt dem att behålla sitt lugn 

istället för att bli stressad vid exempelvis upplevd nervositet. Det framkommer även att eleverna har 

blivit mer uppmärksamma sedan projektet startade. Sara menar att ritualerna kring masken tilltalar 

hela skalan av barns behov men lyfter särskilt betydelsen för barn med koncentrationssvårigheter.  

5.3.5 Reflektioner 

Skapandet har lett till att eleverna lärt sig att tänka efter vad de ska måla och hur de vill utforma 

uppgiften. Detta gör de genom att tänka efter hur de gjorde föregående gång vilket leder till att de 

kommer ihåg. En annan konsekvens av skapandeprojektet är att eleverna har lärt sig att tänka efter 

ordentligt för att sedan kunna göra ett bättre val. En elev menar att det är värdefullt att tänka först och 

handla sen i samtliga skolämnen. Därigenom hinner han tänka efter vilket skulle leda till ett förbättrat 

rykte i klassen och i andra sammanhang. Sara berättar att hon ofta talar om förhållandet mellan orsak 

och verkan i arbetet med eleverna för att eleverna därigenom ska bli medvetna om att deras handlingar 

får konsekvenser. Detta leder i sin tur till att eleverna får insikt i hur de kan påverka resultatet. Andra 

elever berättar att de har lärt sig att bestämma sig för vad de ska göra istället för att hela tiden starta på 

något nytt. Andra berättar att de har blivit bättre på att lyssna både till sig själv och på vad andra har 

att säga. En annan elev upplever att hon har lärt sig hur man kan lära sig. En elev hade börjat 

reflekterat över vad Sara gör i sin ateljé och vad skapande egentligen handlar om. Sara menar att 

maskerna fungerar som tydliga instrument för att eleverna ska utveckla ett medvetande kring 
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människans olika ansiktsuttryck både genom att ha möjlighet till att avläsa andra och att upptäcka sig 

själv på det sättet. Genom att Sara har infört nya begrepp under skapandeprojektet har eleverna även 

utvecklat sitt ordförråd. 

5.3.6 Kreativitet och övrig utveckling 

Flera av eleverna uppger att deras kreativitet har utvecklats genom att måla på tavlor och göra masker. 

Den ökade fantasin och kreativiteten har de senare fått användning för i övriga ämnen. Som exempel 

anges skolans vattenprojekt men också i svenskundervisningen där de skriver deckare. En elev har lärt 

sig att vara uppmärksam på formen när han ritar medan en annan elev menar att han kommer att ha 

användning för sin fantasi. Kreativa människor beskrivs ha förmågan till en stark fantasi vilket anges 

som en betydelsefull egenskap. De berättar att de fått möjlighet att öva sin finmotorik. Andra 

färdigheter som nämns är att kunna skriva, måla, göra masker och hur man ska behandla dem. 

Eleverna har även utvecklat sina kunskaper om olika masktraditioner och kulturer. Samtidigt har 

bildskapandet hos Sara har lett till att flera elever har börjat måla mer hemma. 

5.4 Elevens tankar om framtida skapande 

5.4.1 Önskemål om framtida fördjupning 

Flertalet av eleverna vill fortsätta att måla tavlor och samtliga vill arbeta mer med masker. En elev 

önskar arbeta mer med att blanda färger, arbeta med plattkniven och skriva på målningen och att göra 

som hon vill i skolans ateljé. Att lära sig att foto nämns också eftersom eleven menar att det också är 

bild och att man får göra det på högstadiet. En annan elev har önskemål om att blunda när hon målar 

eftersom hon tycker att det ser lustfyllt ut. Hälften av eleverna hävdar att de kommer att vilja arbeta 

med bild i framtiden. 

5.5 Lärarens roll 

5.5.1 Projektets planering 

Utgångspunkten för planeringen av projektet var Saras intresse att utveckla elevernas unika behov. 

Genom Saras yrkesverksamma år inom skolan upptäckte hon mängden av faktorer som påverkar 

elevernas utvecklingsprocess. För att möta elevens specifika behov sökte hon nya arbetsmetoder 

eftersom hon däri såg en utvecklingspotential. Till en början fanns en stomme för projektets upplägg 

men mycket har improviserats efter hand. Genom att låta arbetet ta tid och bygga en sak i taget är 

hennes förhoppning att eleverna gör en upptäcktsfärd där de får möjlighet att på egen hand upptäcka 

kunskaper om uttryck, färger och former. Då Sara planerade skapandeprojektet utgick hon till viss del 

från sina egna erfarenheter av skolan. Sara berättar att hon upplevde en enorm skoltrötthet innan hon 

började på estetisk linje på gymnasiet. Hon beskriver den estetiska inriktningen som en form av 
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räddning eftersom det plötsligt fanns en vuxen som såg både henne och hennes förmågor inom bild. 

Därigenom bidrog bildämnet till ökad motivation, styrka och engagemang även inom övriga 

skolämnen. Särskilt minns hon hur en lärare beskrev henne enligt det ungerska ordspråket ”En dåre 

föder tusen andra dårar.” Hon erkänner med ett skratt att detta verkar vara en överensstämmande 

beskrivning av henne och hennes arbete med eleverna.  

Sara menar att flera av klassens elever upplever att det är något fel på dem eftersom de går i en 

särskild undervisningsgrupp. Hon menar att detta kan ge upphov till komplexa relationer i förhållande 

till andra barn trots att deras klass ingår i en stor skola med flera olika inkluderingsmöjligheter. Därför 

menar Sara att det är viktigt att barn i särskilda behov ges något speciellt som inte andra elever får. 

När Sara berättar för eleverna att projektet inte hade kunnat genomföras i en större klass är hon 

noggrann med att lägga ansvaret på sig själv. Därmed kan eleverna känna sig stolta när de berättar om 

projektet för övriga elever på skolan och känna sig utvalda på ett positivt sätt.  Samtidigt tror Sara att 

hennes gedigna erfarenhet av att arbeta professionellt med skådespelare inom teatern värdesätts av 

eleverna och medverkar till att skapandeprojektet upplevs vara på riktigt.  

5.2.2 Målet för skapandeprojektet 

Det övergripande målet för projektet har varit att utveckla de olika språk som barnen redan har. Ett 

annat underordnat mål har varit att låta eleverna utforska områden som de inte är vana vid och på sätt 

närma sig skapandet. Genom att visa att masker finns över hela världen och att dessa är ett uttryck som 

människan har använt sig av sedan urminnes tider önskar Sara skapa meningsfullhet för eleverna. 

Dessutom har hon velat att eleverna ska lära sig att uttrycka och läsa av olika ansiktsuttryck. Sara 

poängterar att det har stor betydelse både hur övningarna presenteras och genomförs i arbetet med 

eleverna. Hon menar att arbetet skulle förlora i betydelse om det saknades en genomtänkt plan och att 

syftet endast skulle bestå av att bocka av en massa moment. Sara berättar att det är oviktigt om det 

estetiska uttryckssättet består av en mask som används eller består av något annat kreativt arbetssätt 

Vidare menar Sara att hon kan se fördelar med att arbeta kreativt inom alla klasser oavsett om klassen 

är en särskild undervisningsgrupp eller inte. 

5.5.3 Läraren som modell och inspirationskälla 

Sara har genom sitt arbete med masker blivit inspirerad av olika resor främst till Bali och Japan. 

Genom att bjuda in barnen till sin ateljé önskar hon förmedla inspiration och sprida sina erfarenheter. 

Därigenom blir hon en modell för eleverna på samma sätt som olika maskspelare har fungerat som en 

förebild för henne. Denna bild bekräftas av en elev som beskriver sig själv som ”...   konstnär och lilla 

lärlingen” medan Sara är ”… proffset av alla konstnärer.” För att inspirera eleverna tar Sara med sig 

olika saker, exempelvis en grekisk kotte eller berättar om egyptiska gudar och olika länder som hon 

har rest till. Läraren ger eleverna olika förslag på idéer exempelvis ”… om du gör så här rakt med 

penseln så kanske det blir som morrhår”. Eleverna upplever att de får spännande instruktioner. Det 
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händer att läraren målar tillsammans med eleverna eller sätter på musik för att peppa eleverna till att 

komma vidare i skapandet. Samtidigt framhåller Sara betydelsen av att ge eleverna gott om tid. Hon är 

medveten om att hennes masker skulle ha sett annorlunda ut om hon hade hämtat inspiration från 

andra kontinenter. För att eleverna ska få pröva på andra masktraditioner återknyter hon till den 

inledande övningen där eleverna fick klippa ut mexikanska, afrikanska och gummimasker. Hon ställer 

också frågor i syfte att stödja eleverna till att komma på nya saker eller uppmuntrar eleverna till att 

testa nya färger. Sara visar på hur målarverktygen kan användas, hjälper till att hälla färger och visar 

eleverna olika bildtekniska färdigheter.  

5.5.4 Lärarens personliga egenskaper 

Eleverna beskriver Sara som oerhört kreativ och någon menar att läraren är född kreativ. Eleverna 

berättar att Sara alltid ser allting positivt och att hon har ”… förändrat precis allting”.  En annan elev 

beskriver hur att Sara skiner när hon kommer in i rummet och utbrister ”… jag är glad att hon finns”. 

Det framkommer även att Sara uppskattar deras insatser vilket av en elev beskrivs som att ”… bara 

jag har målat med en färg blir hon jättenöjd.”  Sara beskriver sig själv som en trädgårdsmästare som 

vattnar eleverna med lust och inspiration. Särskilt framhåller hon skapandets betydelse i att förmedla 

nyfikenhet samt erbjuda speciella upplevelser. Hon berättar att hon ger maskerna liv när hon spelar 

med dem för eleverna. Eleverna beskriver en samstämmig bild av Sara som oerhört snäll och glad. 

5.5.5 Elevens synliggörande 

Sara berättar att hon är oerhört observant på hur hon uppmärksammar det eleverna gör. Hon är 

noggrann med att förmedla att deras skapande är unikt eftersom eleverna är olika som individer. Sara 

berättar för eleverna att man tänker och skriver på olika sätt för att visa acceptans för elevernas olika 

uttryckssätt. Då eleverna har målat färdigt sina bilder pratar eleverna gemensamt om bilden. Sara 

hoppas att eleven ska upptäcka nya saker i bilden genom att hon håller upp den i olika perspektiv och 

att hon ställer olika frågor. Bildens skapare ges företräde för att delge sina tolkningar till bildens 

innehåll men ibland inbjuder Sara även övriga deltagare. Sara har medvetet valt att visa bilden inför 

samtliga deltagare eftersom hon vill skapa förutsättningar för respons. En elev beskriver hur han 

upplevde en tillfredsställelse i att Sara ville ställa ut hans ”kladdbild” på sin egen konstutställning. 

Sara lyfter även vikten av att eleverna får öva sig i att studera bilder och att upptäcka vad andra gör. 

Genom att uppmuntra elevernas egna förslag och idéer leder detta till att det inte låser sig för dem. 

Eleverna berättar att de tycker om att läraren lyssnar på dem och ber dem att lugna sig.  

5.5.6 Balans mellan regler och frihet 

Sara berättar att hon i vissa lägen är mycket noggrann med att låta eleven efterfölja spelregler. Motivet 

till detta är att hon vill att eleven ska bli införstådd med vad själva uppgiften består i. Samtidigt 

betonar Sara vikten av att vara följsam i förhållande till olika spelregler eftersom hon menar att det är 

viktigt att lämna utrymme för vad som kan växa fram istället för att hålla sig till en strikt planering. Då 
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sådana tillfällen uppstår finns det ingen mening med att följa spelreglerna eftersom det inte är reglerna 

som ska få styra över eleven. ”Där är jag lite tuff med att reglerna inte blir något som hindrar utan att 

det får bli vad det blir”. Sara betonar den glädje hon upplever då en elevs missuppfattning leder till att 

något improviserat sker eller då hon ser hur lust och vilja fungerar som drivkraft till att vidareutveckla 

uppgiften. De begränsningar hon inledningsvis gav vid utformandet av uppgiften visar sig i ett senare 

skede ge upphov till en ökad frihet till att gå vidare och fritt tolka uppgiften. De olika regler och 

procedurer som används i arbetet med masker är avsett för att ”… få något att hända inte att hindra” 

(Walther & Osten, 2006, s.36). Det frihetsutrymme som senare erbjuds eleverna i skapandet leder till 

att eleverna känner sig delaktiga till att utforma skapandeprojektets fortsatta förlopp. Det fanns 

tillfällen då hon beskrev det som att hon hade behövt ingripa exempelvis genom att hindra två elever 

från att överarbeta sina målningar. Ibland kan hon uppmana eleverna till att vara lite försiktiga med sin 

målning så att den inte blir förstörd.  

5.5.7 Hantera elevens upplevelser av misslyckanden 

Sara berättar att flera av eleverna har hamnat i en roll av att känna sig misslyckade vilket lett till att de 

har blivit experter på känslan av att misslyckas. Ofta beskriver eleverna sina bilder som fula eller 

uttrycker att de inte kan eller är bra på att måla. Då betonar Sara vikten av att våga misslyckas 

eftersom hon menar att detta leder till att en utveckling sker på sikt. Sara har mött flera elever som har 

sagt ”Du, jag målar inte, jag kan inte rita!” För att en sådan situation inte ska uppstå är Sara 

uppmärksam på hur hon presenterar en övning. Hon gör det genom att uppmuntra dem till att upptäcka 

vad som händer med färgen utan att det behöver föreställa någonting. Oftast har detta lett till att 

eleverna blivit glada efteråt och sagt: ”du, jag kan måla men jag ritar inte gärna!” Sara understryker 

att själva poängen är att eleverna accepterar det de själva har åstadkommit. En elev beskriver ett 

tillfälle då han målade en dimma som han först kände sig nöjd med. Därefter inträffade något som 

gjorde att han upplevde att den ”… blev fel.”  Samma elev upplevde en liknande händelse då eleverna 

skapade i helklass. Inledningsvis följde eleven sin egen målarstil men började därefter kopiera 

kamraten som satt intill. Efter hand utvecklades hans målning till något han från början inte hade 

föreställt sig. Här lyckades Sara uppmuntra eleven till att pröva att göra mönster i målningen i ett 

försök att undgå ”den bruna sörjan” som hade utvecklat sig. En liknande situation uppstod då en elev 

ursprungligen hade följt sin instinktiva målarkänsla men därefter börjat ta efter en kompis målarstil 

vilket ledde till upplevelsen av besvikelse.  

Sara upplevde svårigheter i skapandet i helgrupp och önskar att hon hade haft större möjlighet att följa 

den enskilda eleven och tillsammans med denna samtala kring det fortsatta skapandet. Hon ser det som 

en viktig uppgift att följa upp med ett särskilt skapandetillfälle då eleven upplever känslor av 

motgångar. Sara poängterar att det inte får gå så långt att elevens grad av frihet till utforskande istället 

leder till upplevelser av ständiga misslyckanden. Samtidigt menar Sara att eleven själv måste lära sig 

att upptäcka när bilden är färdig respektive överarbetad. Detta kräver en hårfin balans från lärarens 
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sida för att kunna avgöra om eleven är tillräckligt mogen för att dra den gränsen. Hon menar att syftet 

med skapande inte är att eleven ska uppleva misslyckanden till den grad att eleven ger upp för att 

aldrig mer våga fortsätta att skapa. För att förhindra detta försöker Sara uppmuntra eleverna genom att 

säga att det är de som experter på sin målning och att det aldrig kan bli fel. Hon berättar för eleverna 

att bilden inte alltid blir som man tänkt sig utan ger rådet att då och då stanna upp i sitt skapande. 

Sara upplever att många elever bli stressade och kan bryta ihop över att en kamrat har kopierat deras 

bild. Genom att berätta att det är vanligt förekommande att inspireras av varandra inom teatervärlden 

hoppas Sara på att bryta den negativa inställningen. Istället vill hon förmedla till eleverna att det finns 

mycket att tillvarata genom att tillåta sig att inspireras av varandra. I slutändan är hennes förhoppning 

att eleverna kommer att uppskatta varandras bilder och se det som ett utmärkt tillfälle att testa nya 

idéer. Sara framhåller betydelsen av att vända på elevernas upplevelser av misslyckanden och att 

istället skapa en miljö som stöttar upp dem. Samtidigt påpekar Sara att hon under hela sitt 

yrkesverksamma liv aldrig upplevt att ett barn vägrat följa med på den skapande resan som hon 

erbjuder.  

5.6 Sammanfattning av resultat 
Under skapandeprojektets första termin har eleverna fått prova på olika uppgifter. Dessa består av 

ateljébesök, collageskapande, måla tavlor, agera med masker, göra en egen gipsmask samt skriva 

berättelser i anslutning till sin målning. Favoriter i skapandeprojektet var att måla tavlor och att göra 

egna gipsmasker. Inför skapandet har eleverna upplevt känslor av förväntan vilket vuxit fram till 

känslor av spänning under pågående aktivitet. Eleverna uppger att de tidvis haft svårigheter med att 

koncentrera sig. Andra elever upplever känslor av besvikelse över att bilden inte blev som de hade 

velat. Elevernas tidigare erfarenheter av skapande har främst bestått av att färglägga förtryckta 

stenciler med kritor och vattenfärger. De olika utvecklingsområden som skapandeprojektet bidragit till 

är ökad glädje över att gå till skolan, förhöjd motivation och upplevelser av större säkerhet samt mod. 

Skapandet har även lett till att eleverna har lärt sig att slappna av vilket hjälpt dem att koncentrera sig. 

Inför framtiden vill flera elever fortsätta att fördjupa sig inom främst målning. Några elever menar 

även att de vill arbeta som konstnärer när de blir äldre. De flesta elever är nöjda med 

skapandeprojektet med dess nuvarande utformning medan några önskar ytterligare bildlektioner varje 

vecka. Vid planeringen av skapandeprojektet utgår läraren till stor del från den enskilda elevens 

behov. Lärarens roll består även av att stödja eleven på olika sätt. Detta kan ske genom att hon 

uppmuntrar och inspirerar eleven och visar tilltro till dennes förmåga att lyckas. Sara pratar även om 

betydelsen av att våga misslyckas, då hon menar att detta är en förutsättning för att utvecklas. Läraren 

menar att det krävs en hårfin balans för att kunna avgöra hur mycket frihet eleven klarar att förvalta i 

förhållande till risken att misslyckas inom dessa ramar.  
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

Fallstudie som metod  

Arbetets övergripande syfte har varit att få fram en rättvis framställning av projektet samt att bidra till 

ny kunskap utifrån det unika fallet. En kritik som vanligen riktas mot fallstudier är oförmågan att 

generalisera utifrån materialets ringa deltagarantal (Langemar, 2009). Avsaknaden av 

generaliserbarhet leder till att materialets validitet ifrågasätts (Bryman, 2009). Utövare av fallstudier 

försvarar metoden med att den har som syfte att studera det unika utan avsikt att medverka till 

möjligheter att generalisera i andra sammanhang (Bryman, 2009). Däremot innebär fallstudien en 

möjlighet att konstruera en mer allmän teori utifrån resultatet (Langemar, 2009). Utifrån detta 

resonemang är det möjligt att överföra studiens erfarenheter till den enskilda elevens behov.  

Inledningsvis avsåg jag att göra en fallstudie där jag studerade tre stycken elever mer ingående. 

Tanken var då att jag skulle ha möjlighet att följa elever som uppvisade olika slags svårigheter och 

studera hur eleverna med dess skilda behov och svårigheter utvecklades under skapandeprojektet. 

Detta väcker frågan om det hade funnits en möjlighet att nå en djupare dimension om intervjuerna 

hade riktats mot färre elever med mer fördjupade frågor. En viktig aspekt att ta i beaktning är att en 

fallstudie oftast förlorar bredd till förmån för en mer djupgående analys. I denna studie har emellertid 

en mer ingående belysning varit till fördel för arbetets syfte och frågeställningar. Triangulering kan 

vara ett användbart sätt att pröva kongruensen mellan de olika metoderna (Langemar, 2009). Däremot 

är triangulering inte ett tillförlitligt instrument för att säkerställa resultatets validitetsgrad. Metoden 

kan mer ses som ett verktyg för att bedöma validiteten och där igenom bidra till utökad förståelse och 

meningsfullhet (Langemar, 2009). Triangulering av data ger också en bredd i det enskilda fallet. 

Ett kvalitativt metodval 

Eftersom studien syftade till att undersöka elevernas upplevelser av skapande verksamhet behövde 

elevernas tankar och funderingar synliggöras. Frågan blir då om det går att få fram elevens innersta 

tankar och funderingar. Enligt Doverborg & Samuelsson Pramling (2009) är intervjufrågornas kvalité 

en god värdeindikator på resultatets tillförlitlighet. Sådana kvalitativa frågeställningar utmärks av att 

eleven redan tidigare har gett uttryck för reflektion kring ämnet eller kommer på svaret under själva 

intervjusituationen (a.a.). Genom att använda sig av följdfrågor hade resultatets tillförlitlighet 

ytterligare kunnat ökas vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) påpekar. Ett annat sätt att 

bedöma intervjumaterialets trovärdighet är att försöka upptäcka barnets tankemönster för att på sätt 

kunna avgöra om det finns områden av återkommande slag (a.a) Författarna lyfter fram andra 

påverkansfaktorer, som exempelvis den miljö intervjun genomförs i vilken kan leda till ”… en positiv 
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snedvridning i intervjuer” (Alvesson & Deetz, 2000, s. 83). Deltagarnas intervjusvar påverkas även av 

forskarens omedvetna inbyggda förväntningar (a.a.).  En fördel att använda sig av intervju som metod 

är att den blir till ett redskap vid studier av barns tankevärld. Detta medverkar till att tankestrukturer 

och inlärning stimuleras och utvecklas (Doverborg & Samuelsson Pramling, 2009). Även den 

omgärdande kontexten runt intervjusituationen och forskarens bakgrundsinformation om den 

intervjuade har en avgörande betydelse för att kunna garantera arbetets tillförlitlighet (a.a.) I slutändan 

är det forskarens egen tolkning som avgör hur barnets svar kommer att kategoriseras (Alvesson & 

Deetz, 2000). Samtidigt påpekar Alvesson och Deetz (a.a.) att intervjun inbjuder till större 

feltolkningar i jämförelse med observationen. Huruvida observationen medför en större objektiv bild 

kan diskuteras. Oavsett detta kan en kombination av olika metoder verka sinsemellan berikande.  

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att en kvantitativ studie har som fördel att insamlande och analys 

av material tar kortare tid medan en kvalitativ metod bidrar till mer djupgående tolkningsmöjligheter. 

Detta får till följd att materialets tematisering inte enbart är en beskrivning av elevernas uppfattningar 

utan samtidigt ett resultat av mitt urval och tolkning vilket även Doverborg och Samuelsson Pramling 

(2009) påpekar. Detta leder till att det kategoriserade materialet har ofrånkomligt blivit präglat av min 

förståelse och tolkning. Alvesson & Deetz (2000) beskriver de svårigheter empiriska studier medför, 

speciellt när det gäller att särskilja forskarens egen tolkningsvärld från datamaterialet. Vidare betonar 

Alvesson och Deetz (2000) vikten att forskaren överväger olika tänkbara tolkningsmöjligheter och 

intar reflexivitet vilket innebär att forskaren antar en självkritisk hållning till val av metod och språkets 

konstruerande natur (a.a.). Forskarens tolkning bidrar även till en mer nyanserad bild av materialet. 

Ett sätt att öka arbetets validitet hade varit att använda mig av ett dataprogram under analysprocessen 

(Langemar, 2009). Därigenom hade värdefull data inte riskerat att förloras vilket kunnat vara fallet i 

en traditionell analysprocess. Samtidigt hade detta bidragit till en ökad meningsfullhet eftersom dess 

skiftningar bättre tillvaratagits. I efterhand, med de lärdomar jag nu erhållit, önskar jag att jag hade 

haft möjlighet att ställa fler djupgående frågor till projektets lärare. Detta beror på att jag upplevde att 

hon hade mycket intressant att berätta men att tiden inte tycktes räcka till. Dock utgjorde både lärarens 

begränsade tid och dennas studies varaktighet ett hinder för att detta skulle kunna vara möjligt. 

Ytterligare en möjlig begränsning med detta arbete är att det aktuella skapandeprojektet sträcker sig 

över ett helt läsår medan denna studie endast haft möjlighet att följa halva tidsperioden.  

6.2 Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att undersöka inom vilka potentiella områden ett kreativt arbetssätt kan utveckla 
elever i behov av särskilt stöd. Resultatet berörde framför allt skapandets betydelse för elevens 
motivation, mod, koncentration och självkänsla. Lärarens roll bestod till stor del av att uppmuntra, 
bekräfta och utmana eleven. I det följande avsnittet kommer studiens resultat att relateras och 
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diskuteras utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv mot bakgrund av arbetets syfte och 
frågeställningar.  

6.2.1 Skapandets betydelse för elevens motivation  

Sedan skapandeprojektet påbörjades upplever flera elever att det har blivit roligare att gå till skolan. 

Detta har medfört att några elever har blivit gladare samtidigt som de upplever att de har fått en ökad 

uthållighet både under skapandet samt övriga lektioner. Eleverna upplever även att de har blivit 

modigare och mer koncentrerade. Projektets lärare menar att den ökade lusten medverkar till att 

elevernas motivation ökar. Av läroplanen (Lpo 94) framgår det att ”utforskande, nyfikenhet och lust 

att lära skall utgöra en grund för undervisningen” (Skolverket, 2006, s.9). Om skolan lyckas med att 

tillvarata elevens lust och motivation att lära redan på ett tidigt stadium är mycket redan vunnit. Denna 

inställning bekräftas genom samarbetet mellan specialpedagogiska institutet i Göteborg och 

obligatoriska särskolans projekt Ateljé - rum för lärande (Fredriksson, 2004). Deras erfarenheter av ett 

skapande arbetssätt har lett till att eleverna har utvecklat en tilltagande glädje, samt en ökat drivkraft. 

Till skillnad mot eleverna i denna studie hade dessa elever intellektuella svårigheter vilket skulle 

kunna ha betydelse för utfallet av resultatet. En rimlig tolkning av överensstämmelsen i resultat mellan 

särskolan och eleverna i denna studie kan vara att ett kreativt arbetssätt medför likande potentiella 

utvecklandeområden för elever med olika lärandesvårigheter dock med en variation av uttryck. 

 En annan viktig slutsats från särskolans estetiska projekt är att elevernas grad av motivation styrs av 

omgivningens förväntningar vilket även bekräftas av (Pressley et al, 2001; Westling Allodi, 2007; 

Wright; 2010). Studiens projektlärare berättar att hon utgår från elevens behov då hon planerar 

projektet men att hon samtidigt är följsam för inför dennas olika initiativ. Resultatet visar hur oerhört 

viktigt det är att vara följsam för elevens initiativ och vilka möjligheter detta kan innebära. Sara 

betonar även vikten av att ge eleverna tillräckligt med tid och att bygga och trygga elevernas 

färdigheter ett steg i taget. Detta i enlighet med Skolverkets riktlinjer (2008) som betonar vikten av att 

uppmärksamma elevens framsteg i syfte att tillvarata elevens motivation och intresse. Även Walther 

(2006) betonar vikten av att eleven får uppleva sammanhang där hon lyckas. Hon menar att skolan 

behöver satsa både mer tid och resurser på elever i behov av särskilt stöd för att dessa elever ska kunna 

utvecklas på mest gynnsamma sätt.   

6.2.2  Skapandets betydelse för elevens självkänsla 

Resultatet visar att eleverna har lärt sig att känna sig nöjda i större utsträckning jämfört mot före 

skapandeprojektet började. Skapandet har även lett till att eleverna lärt sig att hitta sitt eget uttryck. 

Under avslutande vernissage för elevernas föräldrar upplevde skapandeprojektets lärare att eleverna 

med hjälp av maskerna kunde lämna sin osäkerhet åt sidan. Hon betonar vikten av att läraren visar 

höga förväntningar till elevens förmåga. Detta framhålls även i läroplanen (Lpo 94), under mål att 

sträva mot att eleven ”… utvecklar tillit till sin egen förmåga” (Skolverket, 2006, s.9). Efter den 
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lyckade inkluderingen av Helsingborgs särskola på ett estetiskt bild- och formprogram var deras 

slutsats att eleven har fått tilltagande självkänsla samt utvecklat sitt sociala samspel. Detta som en 

följd av att eleverna och deras bilder numera blivit synliggjorda i anslutning till olika utställningar 

med övriga elever. I arbetets inledning presenterade ett framfångsrikt cirkusprojekt där skolans 

specialpedagog menar att ett kreativt arbetssätt som pedagogisk metod leder till att elevers dolda 

styrkor synliggörs vilka annars riskerar att falla i glömska i den ordinarie undervisningen (Hedström, 

2010a). Enligt Taube (2007) föds alla barn med en stark drivkraft till att utveckla en positiv självbild 

och värdera sin egen förmåga högt.  

Susan Wright (2010) arbetar som professor i specialpedagogik på det nationella utbildningsinstitutet i 

Singapore. Hon hävdar att skolsystemet motarbetar elevens medfödda fantasi och förmågan till att 

utveckla kreativ tankeverksamhet genom skapande. Vidare framhåller hon betydelsen av att elever ges 

möjlighet till att kommunicera med hjälp av flera olika uttryckskanaler. Det stora måttet av abstrakthet 

i förhållande till begreppet självbild leder till svårigheter att mäta denna (Taube, 2007). Utifrån denna 

kunskap blir det inte mindre betydelsefullt att fokusera elevens självbild i förhållande till såväl goda 

som nedslående skolresultat. Detta skulle kunna genomföras genom att den enskilda skolan ansvarar 

för att göra regelbundna utvärderingar, exempelvis med hjälp av ett särskilt observationsschema eller 

genom att göra elevintervjuer som ett sätt att närma sig en korrekt bild av elevens självuppfattning. 

Studier som undersökt sambandet mellan elevens självbild och dennes prestation har kunnat 

säkerställa en statistisk signifikant korrelation mellan dessa (Taube, 2007). Eftersom elevens självbild 

anses vara betydelsefull för dess skolprestationer (a.a.) borde det vara naturligt att utvärdera även 

självbilden liknande de som genomförs vid exempelvis nationella prov och PISA mätningar i övriga 

kunskapsämnen. Detta bör emellertid inte ske som ett försök att gradera elevens självkänsla utan med 

avsikt att främja och därigenom stärka elevens självbild. Samtidigt ser Berg-Frykholm (2008) en risk 

i att skolans bedömning av eleven verkar som en sanning vilket kan komma att påverka elevens 

självbild.  

6.2.3 Kreativitet 

Resultatet visar att eleverna upplever sig ha blivit mer kreativa vilket beskrivs som en fördel även i 

andra ämnen. Sara kan se fördelar med att använda ett kreativt arbetssätt inom alla klasser oavsett om 

klassen är en särskild undervisningsgrupp eller inte. Enligt den nuvarande läroplanen, Lpo 94, ska 

eleverna ”… få uppleva olika uttryck för kunskaper” (Skolverket, 2006, s.7).  Levin (2008) har 

kommit fram till andra slutsatser jämfört med denna studies. Hon varnar för att barn kan uppleva 

kreativitet som något kravfyllt, med betoning på bildskapande och med krav på att deras kreativitet 

ständigt måste förbättras. Dessa kravfyllda situationer riskerar därmed att begränsa elevernas 

skapande.  
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6.2.4 Lärarens betydelse 

Det konstnärliga projektets lärare är noggrann med att utgå från elevens behov och att ge dem något 

speciellt som inte andra elever får. Hon betonar även vikten av att synliggöra eleven och visa ett 

genuint intresse. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) understryker vikten av att läraren är 

vaksam för elevens olika initiativ och följsam inför dessa. Skolverket (2001) lyfter betydelsen av att 

läraren hittar en balans mellan att synliggöra elevens styrkor samt att identifiera elevens svårigheter. 

Även slutsatserna från Arts propels studie talar för att lärare ofta är rädda för att ge eleverna 

utmaningar utan istället tror att det är tillräckligt att uppmuntra och servera med färdigt målarmaterial. 

Denna bild bekräftas av Isenberg och Jalongo (2006) som menar att elever som endast tillhandahålls 

färdigt material lär sig inte konst, utan att ta emot och följa instruktioner. Även Skolverket (2008) 

pekar på betydelsen av omgivningen förmedlar tilltro till elevens förmåga. Annars kan det finnas en 

risk att de låga förväntningarna förankrar sig hos eleven och utvecklas till en självuppfyllande profetia. 

De låga förväntningarna leder till ett bristtänkande (Skolverket, 2001) vilket riskerar att överföras och 

bli till elevens egen självuppfattning.  

6.2.5 Möjliga hinder för ett framgångsrikt kreativt arbetssätt 

Ur resultatet framkom det att några elever upplevde tillfällen då de misslyckades. Läraren försökte 

förebygga sådana tendenser genom att hon pratade om vikten av att våga misslyckas. På så sätt 

hoppades hon förmedla det värdefulla i att ett misslyckande ofta leder till utveckling. Vid tillfället då 

eleverna skapade i helklass gick det att urskilja tendenser till att elevernas olika arbetstempo innebar 

ett visst stressmoment för nästan samtliga elever. Att tempot var uppskruvat märktes av att några av 

eleverna visade tecken på rastlöshet eller att de försökte bli färdiga snabbt. Skolan bör vara en trygg 

och tillåtande arena som rymmer både misslyckanden och framsteg. Dock krävs en balans mellan 

risktagande och frihet att experimentera över färdigheter för att eleven ska kunna utveckla sin 

kreativitet (Packer Isenberg & Renck Jalongo, 2006). Enligt Taube (2007) är det stor risk för 

spridningseffekter både vad gäller framsteg och misslyckanden vilket i förlängningen får efterspel på 

elevens självbild. Genom att skolan använder ett förebyggande arbetssätt och ger rum för elevers 

misslyckanden kan dessa elever istället våga visa sina brister. Ett sätt att förhindra upplevelser av 

misslyckanden är att utöka samtalen under skapandet (Ahlberg, 2009). Detta skulle medverka till att 

utveckla elevens metakognitiva förmåga och därigenom bli ett redskap för att kunna styra och 

reflektera över sitt eget lärande. Isenberg & Jalongo (2006) menar att upplevelser av nederlag effektivt 

kan motarbetas med hjälp av humor som redskap. 

6.2.6 Skapande verksamhet ur en specialpedagogisk synvinkel 

Utifrån resultatet går det att föreställa sig flera möjliga vägar för hur ett kreativt arbetssätt skulle kunna 

integreras i undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Det finns dock tecken som visar på att 

skapande verksamhet är på frammarsch inom specialpedagogiken. Ett gott exempel på detta utgörs av 
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Skolstadens gymnasiesärskola i Helsingborg som mottog Specialpedagogiska skolpris Blå äpplet år 

2010. De har visat hur skapande verksamhet kan användas på ett framgångsrikt sätt för elever i behov 

av särskilt stöd. Utmärkelsen motiveras av skolan har arbetat för inkluderad skolgång av 

gymnasiesärskolans elever i gymnasiets estetiska bild- och formprogram. Deras erfarenheter visar att 

användningen av ett estetiskt ämne kan fungera samverkande och medverka till att bygga 

gränsöverskridande broar mellan den ordinarie skolformen och grundsärskolan. Bland annat har de 

uppmärksammat att särskolans elever har stärkt sin självkänsla genom den inkluderande skolformen. 

Parallellt med dessa finns det andra intressen som hotar att underminera skapandets roll inom 

samhället däribland den nya gymnasieformen. Enligt Westling Allodi (2007) kan låga förväntningar 

överföras, inte enbart från lärare till en elev, utan även vidarebefordras från organisationer och genom 

administrativa beslut. Detta skulle kunna tolkas som att det är skolans organisation och arbetssätt som 

avgör huruvida elever ska uppfattas vara i behov av särskilt stöd. 

Ett annat resonemang som förs fram är att skolan behöver hitta andra arbetsmetoder i syfte att leva upp 

till parollen en skola för alla (Berg-Frykholm, 2008). För att en gynnsam lärandeutveckling ska kunna 

ske bör den specialpedagogiska kompetensen inrikta sig på elevens totala lärandemiljö (Skolverket, 

2001). En sådan lärandemiljö kan innefatta ett av flera möjliga kreativa arbetssätt. Studiens 

konstnärliga lärare menar att det finns fördelar med att arbeta kreativt inom alla klassformer. Vidare 

menar hon att det är av mindre betydelse om detta arbetssätt består av masker eller med hjälp av någon 

annan kreativ uttrycksform. I den nuvarande läroplanen, Lpo 94 anges det att ”Skolans arbete måste 

inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där alla dessa former 

balanseras och blir till en helhet” (Skolverket, 2006, s.6). Genom att ordinarie skolverksamhet och 

specialpedagogik gemensamt upprättar riktlinjer för ett väl fungerande arbetssätt och arbetar för att 

stimulera elevens nyfikenhet och lust att lära skapas förutsättningar för epitetet ett livslångt lärande. I 

ett vidare sammanhang skulle detta kunna få konsekvenser för elevens framtida skolgång vad gäller 

betyg, frånvaro och i slutändan val av yrkeskarriär.  

Skolverket (2001) talar om vikten att redan på ett tidigt stadium uppmärksamma elever i behov av 

särskilt stöd eftersom derass erfarenheter är att riktade insatser sätts in alldeles för sent. Inom ramen 

för den ordinarie skolverksamheten borde det vara av större intresse att förebygga elevens svårigheter 

innan dessa visar sig och åtgärdas inom eller utanför den specialpedagogiska kompetensen. Samtidigt 

understryker Bergström (1996) att den rätta lösningen inte består av att enbart utöka de estetiska 

ämnenas timplan utan menar att det kreativa tänkandet behöver genomsyra all undervisning. Detta 

skulle medverka till att individen ges möjlighet till att producera ny kunskap istället för som idag 

reproducera tidigare kunskap (Bergström, 1996). I förlängningen går det inte att specialpedagogiken 

fungerar som en slutgiltig instans för att fånga upp barn som redan har erfarenheter av att misslyckas. 

Istället behöver skolsystemet förebygga genom att erbjuda alternativa arbetssätt som möjliggör att alla 

skolans barn ges chansen till tidiga upplevelser av att lyckas. På så sätt kan skolan gå ett steg i rätt 
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riktning där alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Parallellt med 

detta framförs under rubriken skolans värdegrund att ”… låta varje enskild individ finna sin unika 

egenart…” samtidigt som den också ska ”anpassa undervisningen efter varje elevs behov” (Lpo94, 

2006, s. 3-4). Samtidigt omnämns elevens förutsättningar ofta i sammanhang med negativ klang, där 

förutsättningarna utgör någon form av begränsning eller tillkortakommande. Liksom skolverket (2001) 

påpekar, har vi inom skolväsendet inte tid till att invänta elevernas svårigheter, vi behöver istället ge 

de mer tid, fyllt av ett kreativt och så tillika utvecklande innehåll. Det finns ett behov av att eleven 

vågar anta sig utmaningar för att på så sätt kunna visa hela sin inneboende utvecklingspotential.  

6.2.7 Framtida visioner 

Enligt Bergström (1992) har estetiska ämnen fått allt mindre inflytande i skolan på bekostnad av 

kreativitetens utrymme. Detta leder till att dagens teknikorienterade samhälle inte längre prioriterar 

djupare medvetandeformer som fantasi (Bergström, 1992). Studiens konstnärliga lärare ställer sig 

frågande till vad som kommer att hända med de barn som har andra språk än de mer teoretiska ämnena 

då bildämnet inte längre kommer att vara ett obligatoriskt skolämne enligt regeringens förslag på ny 

läroplan. En rimlig tolkning av att samhället valt att fokusera på mer teoribaserade färdigheter kan 

vara att estetiska färdigheter inte bedöms leda till någon ekonomisk samhällsvinst. Berg- Frykholm 

(2008) menar att alla elever inte ryms i dagens kunskapsskola utan att flertalet elever faller utanför 

ramen med förlorat självförtroende och individualitet som följd. Detta utanförskap kan komma till 

uttryck genom att några elever blir utagerande medan andra förlorar glädjen och intresset och blir 

inåtvända som följd (a.a.). Samtidigt är bildskapandets vinster inte lika enkla att påvisa jämfört med 

matematik eller svenska där det finns välutarbetade mätinstrument. Detta kan leda till att skolorna 

satsar mindre resurser på ”osynliga resultat” i och med svårigheten att mäta och bedöma elevers 

framgång i skapande. Samtidigt ställer sig Fridh och Harvyl (2008) frågande till om inte elevernas 

vällust i skapandet är en tillräcklig anledning för att satsa på en skapande skola trots att elevens 

svårigheter fortfarande kan kvarstå i övriga skolämnen. I den kommande läroplanen Lgr 11 har skolan 

till uppgift att ”… stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och att lösa problem” (Skolverket, 2011). Om detta studeras i ljuset av resultatet 

från denna studie verkar skolan gå mot en positiv utveckling, där elevens inre förmågor tillvaratas. 

Genom att belysa elevens förutsättningar som en inre möjlighet, istället för att se dessa krafter som 

begränsningar, kan det finnas en väg för framtidens elever att gå en ljus tid till mötes. 

6.3 Sammanfattande reflektioner 
Det går att finna både hinder och möjligheter för elevers lärandeutveckling genom ett kreativt 

arbetssätt. En av de främsta slutsatserna utifrån resultatet är betydelsen av att uppmärksamma elevens 

starka sidor framför deras svårigheter. Genom att inta ett salutogent perspektiv riktas 

38 



uppmärksamheten mot elevens styrkor och talanger och utgår från dessa i utformandet av 

undervisningen. Genom detta arbete har jag upptäckt att elever kan utveckla olika färdigheter med 

hjälp av ett skapande arbete. Färdigheter som eleven redan besitter men tidigare inte fått möjligheten 

att uttrycka i den ordinarie skolundervisningen. I inledningen av detta arbete beskrevs den nya 

gymnasiereformen 2011 vilken innebär att bildämnet försvinner som ett obligatoriskt ämne. 

Slutsatserna utifrån Project Zeros studie (Nordenfalk, 1996) var att elevers kreativitet minskar under 

mellan och högstadiet för att möjligen återkomma under gymnasiet. Detta skulle kunna leda till att 

elevernas inneboende kreativa potential inte har möjlighet att komma till uttryck genom regeringens 

beslut att ta bort bildämnet som obligatoriskt ämne på gymnasiet. 

Utan att kunna generalisera resultatet från detta arbetes resultat till andra sammanhang, vill jag ändå 

betona de framsteg eleverna visade vad gäller ökad självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. 

Eleverna beskriver att de har blivit säkrare i sammanhang utanför den skapande verksamheten. En 

kreativ arbetsmod fungerar inte som någon universallösning vilken kan möta alla elevers behov. 

Samtidigt har jag under arbetet med denna studie upptäckt att barn innehar flera språk och uttryckssätt 

och att ett skapande arbetssätt rymmer flera av dessa elevers behov. Min förhoppning inför framtiden 

är att dagens traditionella kunskapshierarki kommer att omprövas till fördel för mer kreativa förmågor 

där den ena färdigheten inte står i motsats till den andra. Avslutningsvis önskar jag återknyta till det 

inledande citatet av Oscar Wilde ”… give him a mask and he will tell you the truth.” Om detta citat 

ska tolkas utifrån det kreativa arbetssättet med masker, blir slutsatsen att masken inte är till för att 

gömma sig bakom. Istället är en möjlig tolkning att masken blir ett redskap som lyfter fram elevens 

hitintills dolda förmågor inför sig själv och omvärlden. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Intervjuschema till elever 

*etiska frågor: frivillighet, information, anonymitet (för elev & skola), konfidentiellhet.   

Inledningsprat: 

Kan du berätta lite om dig själv? Ålder, intressen etc. 

Tidigare erfarenheter  

- På vilket sätt har du arbetat med bild och form tidigare i skolan? 

- Kan du berätta om något som du tyckte särskilt mycket om? 

Nutid 

- Kan du berätta vad du gör hos Sara just nu?  

- Hur kan en lektion se ut?  

- Hur började skapandeprojektet?  

- Vad gör du, vad gör läraren?  

- Kan du berätta om något område som du uppskattar särskilt mycket?  

- Vad tror du det är som gör att du tycker så mycket om det momentet?  

- Vad har skapandet betytt för dig? Har det exempelvis förändrat dig på något sätt, hur du tänker?   

- Finns det något du inte tycker om? På vilket sätt?  

- Finns det något du skulle vilja förändra? Berätta!  

- På vilket sätt får du hjälp av Sara? Stöttar/ uppmuntrar/ ställer frågor 

- Hur känns det innan du går till skapandeprojektet? Förväntan, spänning, nervositet? 

- Hur känns det under själva skapandeprocessen?  Roligt, tråkigt, utmanande? 

- Har du användning för det du lärt dig under skapandet även i andra ämnen? På vilket sätt? 

- Kan du ge exempel på något som känns besvärligt, svårt eller jobbigt med skapandet? 

- Välj tre saker som du tycker att du har lärt dig under arbetet?  

- Har det blivit roligare/tråkigare att gå till skolan sedan skapandeprojektet började? Berätta!  

Framtid 

- Vad har du lärt dig hos Sara som du kan ha nytta av senare i livet?  

- Är skapande något som du skulle vilja fortsätta med? På vilket sätt?  

- Kan du tänka efter om det finns något annat område inom skapandeområdet som du inte har hunnit 

att testa men skulle vilja prova på?  

Avslutning 

- Kan du fundera en liten stund på om det är något mer du vill berätta för mig? 

- Kan jag kontakta dig om jag kommer på någon mer fråga? 
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8.2 Bilaga 2 Intervjuschema till lärare 

*etiska frågor:  
frivillighet, information, anonymitet (för elev & skola), konfidentiellhet.   
 
Bakgrund  Bakgrund, yrke, erfarenheter. 

 

Planering -Vad har du utgått ifrån när du planerat detta skapande projekt? Hur har 

du tänkt? 

 -Hur ser ordningsföljden ut mellan de olika momenten i 

skapandeprojektet? Vad är tanken med den ordningsföljden? 

 -Hur ser projektets planeringen ut för vårterminen? 

  -Vad är målet för ditt skapande projekt/ arbete? 

   

Kreativitet  -Vad innebär kreativitet för dig?  

  -Inom vilka områden kan elever ha nytta av kreativitet? 

 

Möjligheter/ Hinder -På vilket sätt tror du att kreativt skapande kan utveckla elever i behov 

av särskilt stöd? Välj tre områden som du särskilt betonar. 

- Kan du se någon koppling mellan skapande verksamhet och hur den 

kan påverka elevens självkänsla? Motivation?  

-Kan du se några hinder för att du ska kunna nå dessa elever med hjälp 

av skapande verksamhet? 

-Kan du se några eventuella risker/ svårigheter med skapande 

verksamhet för elever i behov av särkskilt stöd? Misslyckande/nederlag? 

 

Genomförande -Vad anser du är viktigt i mötet med elever i behov av särskilt stöd? 

-Når du alla elever med hjälp av ett skapande arbete? På vilket sätt 

märker du det? 

  -Hur gör du om du inte lyckas nå en elev? 

-Kan du ge exempel på ett tillfälle som du kände att det skapande arbetet 

fick särskild mening/ betydelse för en elev? 

-Kan du ge exempel på en situation där du upplevde en svårighet i det 

skapande arbetet av något slag? 

 

Lärarens roll/ funktion -Hur ser du på din roll i skapandet? Vilken är din främsta funktion? 

- Hur drar du gränsen mellan att leda respektive följa eleven? När väljer 

du att ingripa? 
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-Kan du beskriva maskbokens funktion? 

  -Kan du beskriva dagbokens/ loggbokens funktion? 

  -Vad tror du att vernissagen har för betydelse för eleverna? 

-På vilket sätt anser du att skapandeprojektet skiljer sig jämfört med en 

ordinarie bildlektion? 

 

Visioner  -På vilket sätt skulle du vilja arbeta med skapande verksamhet i 

  -i skolan i framtiden?   

-Vad innebär specialpedagogik för dig? 

-Hur ser du på skapandets roll/ möjligheter inom specialpedagogik? 

  -Hur ser du på specialpedagogikens nuvarande roll i skolan? 

 

Övrigt  -Är det något mer du vill tillägga/ föra fram/ säga? 
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