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Abstrakt 
 
Hur kan vi främja interaktion, lustfyllt skapande, lek och kreativitet genom gemensamt 

bildskapande? Vilka metoder kan gynna personer som upplever det sociala samspelet som 

svårt?   

   

I min undersökning tittar jag på hur en grupp elever med NPF-diagnos kan utvecklas genom 

att arbeta tillsammans med bildskapande. Jag menar att någonting positivt händer i det 

kollektiva. Plötsligt ”äger” ingen verket och det lustfulla skapandet kan beredas plats. Ögon 

möts, fnitter uppstår och många vågar experimentera med teknik och material på ett 

annorlunda sätt. Det är något med interaktionen och kreativiteten som får sig en skjuts på 

vägen.   

 

Under våren 2019 håller jag i fyra stycken workshops på skolan där jag arbetar som 

bildlärare. Eleverna får själva välja att delta vid dessa tillfällen i gemensamt bildskapande. 

Metoder som har visat sig fruktbara är vikten av att aktivera kroppen, flera sinnen och att våga 

utmana undervisningsnormen för hur arbete i grupp ofta ser ut.  

Genom att laborera med den talade kommunikationen ges nya möjligheter för den sociala 

interaktionen. 

 

På Konstfacks vårutställning återskapades en variant av en utav workshoparna. Besökarna får 

ta del av ett interaktivt verk, där de erbjuds vara med och skapa ett collage på väggen som får 

växa fram under utställningens gång. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 
På senare tid har jag funderat mycket över vad som kan göra undervisningssammanhang 

lustfulla, avslappnade, lekfulla, kreativa och interaktiva. Jag har börjat intressera mig för 

gemensamma skapandeprocesser och hur de kan gynna elever med olika språkliga eller 

sociala svårigheter. Hur en grupp människor kan utvecklas genom att arbeta tillsammans med 

och genom konsten. Jag vill undersöka metoder för att arbeta i grupp inom bildämnet och 

förhoppningsvis hitta nycklar för en fungerande undervisning. Av egna erfarenheter och av 

tidigare observationer så upplever jag att någonting positivt händer just då. Plötsligt ”äger” 

ingen verket och det lustfulla skapandet kan beredas plats. Ögon möts, fnitter uppstår och 

många vågar experimentera med teknik och material på ett annorlunda sätt. Det är något med 

interaktionen och kreativiteten som får sig en skjuts på vägen. Jag tycker även att det är 

intressant att undersöka rörligheten i rummet, vad som händer när vi inte sitter statiskt, 

individuellt vid våra verk utan måste röra på oss, använder kroppen och aktiverar flera 

sinnen.  

 

1.2 Bakgrund 
 
Jag arbetar sedan tio år tillbaka på en skola anpassad för elever inom neuropsykiatrisk 

funktionsvariation. På skolan går ca 50 elever och samtliga har en diagnos inom 

autismspektrum, ADHD och liknande. Det är oerhört viktigt att vara lyhörd för elevers 

enskilda behov och här kommer ett stort ansvar att som pedagog forma fungerande 

undervisning. På skolan arbetar de med individuella anpassningar, små undervisningsgrupper 

och hög personaltäthet. I bildkurserna som jag håller i på skolan har jag mellan 2 – 5 elever 

per lektion. Skolan är utrustad med tekniska redskap som underlättar kunskapsförmedlande 

och inlärning och de jobbar med tydliggörande kommunikation. Många av eleverna upplever 

det sociala samspelet som svårt. En del har egna studieplatser där de kan sitta ostört i rum 

avskilda från undervisning i grupp.   

 

En observation som jag har gjort är att jag själv och andra lärare på skolan ofta ger eleverna 

uppgifter som de i hög grad arbetar med individuellt. Många drar sig för att testa att arbeta i 

grupp, mest för att det antagligen känns som en främmande och icke fungerande metod. Men 
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det är något som har skavt inuti mig, det statiska i att sitta långa pass individuellt och arbeta. 

Jag har därför börjat testa olika sätt för att bryta mönstret. Dels för att utforska hur 

rörligheten påverkar eleverna men även interaktionen mellan dem och det kreativa 

skapandet.  En liten detalj i upplägget för undervisningen kan ge stora konsekvenser (åt båda 

riktningar). Jag tror att jag hittat en liten detalj, som vid flertalet tillfällen fått undervisning i 

grupp att fungera på skolan där jag arbetar:   
  
Jag ber dem att inte prata.  
 

Det kan tyckas enkelt och som en otroligt liten detalj men jag tror att det just är det som är 

grejen. Jag har tagit bort en liten sak som för många är väldigt stor. Många personer inom 

autismspektrum kan uppleva den talade kommunikationen och interaktionen som svår, men 

kan fungera högre än andra inom det visuella och skriftliga berättandet.1 Plötsligt har vi skalat 

bort något som är otroligt svårt för vissa, men som i många sammanhang inte ens är 

nödvändigt. 

 

Under hösten går jag på en föreläsning av Ruben Wätte som jag blir oerhört inspirerad av.2 

Han talar om “den fria leken” och vikten av att våga sig in i ovissheten, att expandera sin 

trygghetsbubbla och därmed växa som person. I rollen som konstnär skapar han möjligheter 

för barn och unga att utmana sig själva och skapar “konst som situation”. Jag tänker att 

konstskapande har oändliga möjligheter att få människor att utvecklas.  

 

I detta arbete vill jag fortsätta att undersöka olika metoder för arbete med bildskapande i 

grupp på gymnasieskolan där jag arbetar som bildlärare. Där finns möjlighet och 

förutsättningar för mig att kunna genomföra en undersökning av gemensamma bilddidaktiska 

uppgifter, med tanke på tidsramen för det här arbetet. Jag vill utmana normen, bryta mönstret 

och ge eleverna möjlighet att utvecklas på sitt sätt.  

 

1.3 Syfte 
 

                                                
1 Sjölund, Anna. (2017). Autism och adhd i skolan – handbok i tydliggörnade pedagogik. Stockholm: Natur och 
Kultur Akademisk. s. 32. 
2 Föreläsning Konstfack 26/11-2018 Ruben Wätte. 
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Syftet med undersökningen är att utforska olika metoder med fokus på gemensamt 

bildskapande för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation, att finna små ”nycklar” 

för en fungerande och trygg social situation. Jag vill testa det bildpedagogiskas potential att 

främja rörlighet, interaktion och lustfullt skapande.  

 

1.4 Frågeställning 
 

• Vilka metoder och didaktiska avvägningar visar sig fruktbara under en serie 

workshops för elever med NPF-diagnoser?  

2 Empiri 
 
Undersökningens empiri består av: 

• Genomförandet och designen av 4 stycken workshops som hålls vt-19 på en 

gymnasieskola i Stockholmsområdet 

• Egna fältanteckningar i anslutning till workshoparna 

• Videoupptagning under workshoparna 

• Frågeformulär till eleverna efter varje workshop 

• Spontana samtal med elever och lärare  

3 Urval och avgränsning 
  

Min första tanke var att interagera undersökningen i bildkurserna jag redan har. Då 

undervisningsgrupperna ofta är små och många är igång i egna projekt så väljer jag att avfärda 

den tanken. Jag hoppas få flera deltagare så att det verkligen bildar en grupp människor. Jag 

slipper därmed också att ta hänsyn till styrdokument och bedömningsbiten i utformandet av 

workshoparna. Jag ser det även som berikande att fånga in elever som i vanliga fall inte 

brukar hålla till i bildsalen, det ger mig en bredare variation av förkunskaper och inspirerar 

förhoppningsvis till att fler elever får upp ögonen för bildskapande och för att lära känna 

andra elever på skolan.   

 

Jag väljer att hålla fyra workshops, det ger mig förutsättningar att få syn på mönster och även 

kunna testa lite olika metoder och göra små justeringar om jag ser behov av det.  
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Jag vill kunna nå ut till en så bred skara som möjligt och har därför valt att skapa tillfällen 

som alla på skolan ska kunna delta i med tanke på deras scheman. Jag väljer därför att gå ut 

med inbjudan till samtliga elever på skolan3, det är ca 50 elever, men av erfarenhet och i 

samtal med lärare på skolan så räknar jag med att bara en bråkdel av de inbjudna kommer att 

dyka upp. Jag hoppas att ca 10 elever kommer, det skulle ge mig förutsättningar att få syn på 

något gällande interaktion, gruppdynamik, rörlighet och skaparglädje. Salen rymmer inte 

heller fler än så, med hänsyn tagen till att eleverna fortfarande ska känna sig trygga i den 

anpassade skolmiljön som de befinner sig i. Stort fokus kommer att ligga vid att eleverna ska 

känna sig bekväma under passet. Det ska vara anpassat för deras förutsättningar att kunna 

delta. Jag vill kunna skapa en lustfull, harmonisk, nästan meditativ stund för dem, där de får 

lyckas med det sociala samspelet utan ansträngning.   

 

Många elever mår bra av fasta rutiner och behöver redan på förhand veta vad som kommer 

härnäst. På skolan erbjuds rastaktiviteter dagligen. Rasten kan vara en stunds avkoppling men 

även stressfull då många inte vet vad de förväntas göra.4 De som mår bra av att ha en 

rastaktivitet att gå till eller är nyfikna på bildskapande kan då välja att delta. Jag tänker att min 

workshop därför ska ligga som en återkommande rastaktivitet, en dag i veckan. Onsdagar 

passar bra då samtliga elever har “tematid” efter lunch, då de får arbeta med valfritt ämne som 

de behöver komma ikapp med. De har således inte lektioner att passa direkt efteråt. Onsdagar 

är även en bra tid för mig själv då jag inte håller i undervisning direkt efter lunch. 

4 Metod och tillvägagångssätt 
 
Undersökningen har genomförts genom designandet och genomförandet av fyra stycken 

workshops, där jag tagit en etnografisk och a/r/tografisk ansats.  

Här beskrivs vilka metoder som använts för att generera empiri, tillvägagångssätt och metod 

för analys. 

 

4.1 Etnografi  
 

                                                
3 Bilaga 1 - Inbjudan till elever. 
4 Sjölund, 2017, s. 137. 
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Jag tar inspiration från etnografisk forskningsmetod då jag tycker den stämmer bra överens 

med vad jag vill undersöka. I bokstavlig mening innebär termen etnografi en beskrivning av 

människor eller kulturer. Den kräver att forskaren tillbringar mycket tid på fältet, ofta utifrån 

ett deltagande perspektiv snarare än från en objektiv position. Etnografer föredrar i regel 

ett holistiskt tillvägagångssätt som lägger vikt vid processer, relationer, samband och 

ömsesidiga beroenden mellan delarna.5 Eftersom jag har goda relationer med eleverna på 

skolan och förkunskaper om skolans utformning och undervisningens upplägg, ser jag det 

som en relevant metod att utgå ifrån.  

  

4.1.1 Deltagande observation  
  
Med deltagande observation menas den metod där observatören deltar i de studerade 

människornas dagliga liv. Den används för att undersöka livsstilar, kulturer och övertygelser i 

särskilda sociala grupper.6 De främsta anledningarna att välja deltagande observation är att 

bland annat att ovannämnda undersökningsområden kan vara mycket invecklade och 

komplicerade att förklara. Det kan bli lättare att förstå och redogöra för av att som forskare 

vara på plats under en rimlig tidsperiod. En annan anledning är att många kan känna sig 

hämmade av att avslöja saker för en utomstående eller under väldigt formella former.7 Jag 

tänker att metoden är avgörande för att kunna genomföra min undersökning. Elevgruppen jag 

har mår bra av att miljön är sig någorlunda lik och att förändringar inte sker. Jag väljer att 

vara öppen i min roll som forskare. Dels av etiska skäl men även för att ha möjlighet att göra 

eleverna delaktiga som medforskare.    

 

4.1.2 Fältanteckningar 
 
Jag använder mig av fältanteckningar för att dokumentera mina observationer. 

Fältanteckningar har en viktig roll då de kan innehålla information som ljud eller 

videoupptagning kan missa, exempelvis atmosfär eller saker som sker bortom den talade 

kommunikationen. Det finns ett generellt behov av att föra fältanteckningarna utanför själva 

handlingsarenan som deltagande observatör, då man stör den naturliga miljön men även 

                                                
5 Denscombe, Martyn. (2017). Forskningshandboken. (3.uppl.) Lund: Studentlitteratur AB. s. 125. 
6 Ibid., s. 293. 
7 Ibid., s. 305. 
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avslöjar sin egen roll som observatör.8 Anteckningarna förs därför utanför själva 

workshoptillfällena. Jag vill inte påverka eleverna på något sätt och tänker mig att vissa 

personer kan uppleva stress och oro om jag sitter och antecknar under själva tillfällena. Jag 

försöker föra dessa så fort som möjligt efter workshoparna, då händelserna fortfarande är 

färska i minnet.  

 

4.2 Frågeformulär 

 
Jag väljer att dela ut ett kort frågeformulär till eleverna de sista fem minuterna av varje 

workshop.9 Detta för att få en snabb överblick av hur eleverna upplevde skapandet och om 

mina observationer stämmer någorlunda överens med deras egna svar. Formulären är 

utformade så att de själva inte behöver skriva något om de inte vill. De behöver inte heller 

själva sätta ord på sina upplevelser, vilket kan vara svårt och ta lång tid för personer med 

NPF-diagnos. Jag har designat det så att eleverna snabbt kan ringa in ett svar på en skala 

mellan 1-10, men har även lämnat plats för eventuella kommentarer i slutet av formuläret.  

  

4.3 A/r/tography  
 

Med ett a/r/tografiskt förhållningssätt kan jag närma mig undersökningen i rollen som 

konstnär, forskare och lärare på samma gång. Det är en forskningsmetod, eller ett 

förhållningssätt till situationer, platser och tid och ett sätt att aktivera det som finns i 

mellanrummet mellan skapandet av konst, forskning och undervisning. Som forskare intar jag 

en subjektiv position där processen sker mellan tanke och handling. Genom egna erfarenheter, 

att försätta sig i olika situationer och att aktivera kroppen skapas kunskap.10 

Filosoferna Gilles Deleuze och Felix Guattari pratar om ett rhizomatiskt tänkande, där lärande 

är sammanlänkat på en mängd olika sätt genom att röra sig fram och tillbaka eller i nya 

riktningar och begrepp skapar nya förbindelser med varandra kors och tvärs.11 I upplägget av 

                                                
8 Denscombe, 2017, s. 308. 
9 Bilaga 2 – frågeformulär. 
10 Springgay, S & Irwin, R. L. (red.) (2008). Being with A/r/tography. Amsterdam: Brill – sense. s. 158. 
11 Colebrook, Claire. (2010) Gilles Deleuze – en introduktion. Göteborg: Bokförlaget Korpen. s. xvi. 
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workshoparna tar jag inspiration från olika håll, där leken, utforskandet och kreativiteten har 

en stor roll. 

Metoden ger mig möjlighet att ta fasta på kunskap och händelser som sker utanför själva 

workshoptillfällena, då jag får syn på och kunskap om mycket genom att röra mig på skolan 

och interagera med eleverna. Många väljer att sätta ord på sina erfarenheter långt senare och 

resultatet av workshoparna kommer med stor sannolikhet att visa sig lite här och där, i 

mellanrummet av workshoptillfällena. Med ett a/r/tografiskt förhållningssätt kan jag se 

undersökningen som en pågående process, där det inte riktigt finns någon “på” eller “av” - 

knapp.   

 

4.4 Tillvägagångssätt 
 

4.4.1 Design av workshops 
 

Själva grunden i undersökningen utgörs av fyra stycken workshops där eleverna får jobba 

gemensamt på samma papper/duk i stort format. I konstdidaktiska sammanhang är 

gemensamma målningar ett vanligt och uppskattat inslag, det blir ett lärtillfälle då personerna 

inte sällan inspirerar och lär av varandra. Det skapas en grupptillhörighet och 

sammanhållning, alla blir delaktiga och kan vara stolta tillsammans.12  

Workshoparna ligger som ett återkommande moment fyra onsdagar i rad, för att bygga en 

rutin och tydlighet, tidsmässigt för eleverna. Utformningen av workshoparna skiljer sig åt i 

material och teknik, för att locka nyfikenhet, inspiration och skaparglädje. Gemensamt för 

dem alla är dock att: 

 

• De arbetar tillsammans på samma papper/duk i stort format 

• Den språkliga kommunikationen är inget krav, den skalas oftast bort helt och hållet. 

• Arbetar mestadels abstrakt med genomgång av begreppet innan. 

                                                
12 Häggström, M & Örtegren, H (red) (2017). Visuell kunskap för multimodalt lärande (1.uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. s. 41. 
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• Byta plats ofta och röra på sig 

• Det är ok att måla/teckna i varandras alster. Vi gör verket tillsammans! 

• Kort slutreflektion de sista fem minuterna 

 

För att eleverna ska känna sig avslappnade och trygga under workshoptillfällena är det av 

största vikt att jag som lärare inte lämnar några frågetecken hos dem. Workshoparna får inte 

vara för komplicerade eller innehålla för mycket information om hur de ska gå tillväga – det 

ska gå att förstå på relativt kort tid vad de förväntas göra. Det ska även gå att vara med oavsett 

tidigare erfarenheter av konst och bildskapande. De ska vara genomförbara på en halvtimme 

inklusive genomgång, slutdiskussion och att svara på frågeformulär. Jag behöver därför 

avsätta tid innan lunchen för att ställa i ordning bildsalen och förbereda allt material och även 

ställa undan efteråt. Det finns inte tid att låta eleverna vara delaktiga i dessa moment.  

En annan viktig aspekt är att rummet inte får kännas för klaustrofobiskt. Jag vet inte på 

förhand hur många elever som kommer att dyka upp, men det ska gå att röra sig runt 

papperet/duken utan problem. (Ifall fler elever dyker upp än vad jag bedömer som görbart så 

finns en plan B.) 

	

4.5 Metod för analys 

Jag utgår ifrån tematisk analys, som används för att identifiera, analysera och rapportera 

mönster och teman i det empiriska materialet. Det innebär en noga genomläsning där olika 

delar tillskrivs en sammanfattande kod, sorteras in under olika kategorier, som i sin tur kan 

bilda olika teman.13 Jag tänker att det är en relevant analysmetod att utgå ifrån för att kunna få 

en överblick över vad som utkristalliserat sig under workshoparna, samt kunna leta tecken på 

flow, interaktion och didaktiska val, som jag redogör för mer utförligt i teoridelen. 

 

4.6 Etiska aspekter  
  

                                                
13 Braun, V & Clarke V. (2006). Using thematic analysis in psychology. In: Qualitative research in psychology. 
Issue 3. England: Taylor and Francis group. pp. 70-101. 
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Jag har förhållit mig till de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och utnyttjandekravet. Det innebär att eleverna har 

blivit informerade om undersökningens syfte och utförande och att deras deltagande i 

undersökningen är frivillig.14 Eleverna är i övrigt anonyma i undersökningen och den 

information som samlats in används endast i undersökningens syfte. De har även fått ta 

ställning till om de ville vara med på bild eller inte.  

 

5 Teori och tolkningsram 
 
Undersökningen vilar på en socialkonstruktionistisk grund där fokus ligger på ett 

designteoretiskt perspektiv. Jag tittar på hur mina egna didaktiska val påverkar resultatet, 

elevernas agerande och upplevelser av ett lekbaserat moment i det gemensamma skapandet, 

samt konstens roll som meningsskapande praktik.  

 

5.1 Socialkonstruktionism 
 
Inom socialkonstruktionismen ses subjektet som en social konstruktion, där vårt 

identitetsskapande styrs av sociala strukturer och normer. Genom att synliggöra dessa kan vi 

förändra och ifrågasätta rådande normer och inta andra positioner för att skapa nya perspektiv. 

I relation till andra människor skapas identitet utifrån rådande sociala strukturer. Subjektet 

beskrivs som något som görs, det är inget som är statiskt utan går att förändra.15 Min 

undersökning tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen, där intresset främst ligger i att 

tänja på invanda undervisningsmönster i syfte att skapa nya sammanhang.  

 

5.2 Designteoretiskt perspektiv  
  
 
Staffan Selander, professor i pedagogik och Gunther Kress, professor i semiotik beskriver 

design som ett sätt att forma och förändra villkor för kommunikation. Det handlar inte bara 

                                                
14 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet. s 7 ff. 
15 Burr, Vivien. (2003). Social Constructionism. London and New York: Routledge, s. 120ff. 
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om att forma objekt då det sällan går att skilja från social mening eller funktion och innehåll.16 

I planeringen av workshoparna handlar design om att utveckla och genomföra  

lösningar i specifika sociala sammanhang, att producera nya sätt att ordna världen och nya  

villkor för kommunikation.17 Det handlar om att möjliggöra en plats för eleverna att utvecklas 

på, att utforma en fungerande undervisning utifrån deras förutsättningar och behov.   

  

5.2.1 Didaktisk design 
 

Selander och Kress framhåller forskning som visar på att allt lärande i skolan inte ses som 

lärande. Även värdefullt lärande utanför skolmiljön missas, det blir en fråga om vilket 

samhälle vi vill att skolan ska förbereda en för. Att designa lärande handlar om att designa 

framtiden.18 I mina workshops ligger fokus på att erbjuda eleverna en möjlighet till 

interaktion och social gemenskap, en träning som är nödvändig för det verkliga livet, men 

även en inbjudan till lek, kreativitet och fritt skapande. En didaktisk medvetenhet hos läraren 

innebär medvetenhet om olika val vid planering av undervisning och önskat resultat.19  

 

5.2.2 Inramning och iscensättning 
 

Selander och Kress beskriver inramning utifrån olika viktiga faktorer. En av dessa är 

institutionella mönster, dit normer och sedvänjor hör, som reglerar vad som är brukligt, utgör 

god takt och ton och bidrar till social sammanhållning och stabilitet. I olika sammanhang 

upprätthålls olika sätt att kommunicera, olika traditioner och kunskapspraktiker.20 En annan 

faktor är iscensättning, som beskriver hur en speciell situation är arrangerad, hur aktiviteter 

sätts igång och vilka normer och förväntningar som aktualiseras i den specifika situationen. 

Det utgör ett samspel mellan det som har iscensatts (exempelvis ett undervisningspass) och 

det som någon annan i sin tur iscensätter sig som i en viss lärsituation.21  
 

                                                
16 Selander, S & Kress, G. (2010). Design för lärande - ett multimodalt perspektiv. Stockholm. Norstedt. s. 23. 
17 Ibid., s. 20. 
18 Ibid., s. 25. 
19 Häggström & Örtegren, 2017, s. 10. 
20 Selander & Kress, 2010, s. 69. 
21 Ibid., s.70. 
 



   
 

 
 

15 

5.3 Flow  
  
Begreppet flow, myntat av psykologen Mihaly Csikszentmihalyi, beskriver ett 

medvetandetillstånd av koncentrerad mening, då vi är helt uppslukade av den aktivitet vi är 

engagerade i och tid och rum liksom upphör.22 Han menar att flow kan inträffa när kraven 

för en uppgift är utmanande men inte så svåra att de överstiger personens förmåga. Små barn 

söker instinktivt efter flow i själva leken. För att klara utmaningen använder sig barnet av 

sociala och materiella resurser i omgivningen, där den sociala aspekten spelar en viktig roll 

för upplevelsen av mening.23 Csikszentmihalyi menar att det är en av människans starkaste 

drivkrafter, det är ett optimalt mentalt tillstånd som varken inbegriper oro eller leda. Man blir 

ett med uppgiften och ifrågasätter inte sin egen förmåga eller på hur ens prestation bedöms, 

belöningen i sig blir att hålla på med själva uppgiften.24 

I en pedagogisk kontext kan flow stödjas genom att både elever och lärare har ett 

undersökande förhållningssätt, som söker efter det möjliga och förutsätter en öppen 

inställning till det okända.25  

 

6 Tidigare forskning 
 
Vid sökning på “gemensamt bildskapande” på Google så dyker väldigt många avhandlingar 

upp om barn bildskapande i grupp i förskoleverksamhet. Fokus har legat på ungefär samma 

områden som jag undersöker - interaktion, lustfullt skapande och kreativitet men med 

skillnaden att fokusgruppen är i betydligt lägre ålder än de jag ämnar undersöka.   

 

Margaretha Häggström är doktorand i pedagogiskt arbete och universitetsadjunkt i didaktik 

med inriktning mot svenska och bild vid lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. I boken 

Visuell kunskap för multimodalt lärande skriver hon om berättande gemensamma målningar, 

där hon beskriver hur eleverna får en demokratisk träning, lär sig att vara lyhörda för varandra 

och att samarbeta vid arbete med gemensamt måleri.26 

                                                
22 Sjölund, 2017, s. 56. 
23 Warrer, D, S & Broström, S. (2018). Barns lek och experimenterande verksamhet. Lund: Studentlitteratur AB 
s. 48. 
24 Sjölund, 2017, s. 181. 
25 Warrer & Broström, 2018, s. 52. 
26 Häggström & Örtegren, 2017, s. 41. 
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Ruben Wätte är konstnär och arbetar ofta i gränslandet för konst och pedagogik med olika 

undersökande processer. Han utforskar gärna situationer, relationer och fenomen som äger 

rum inom, mellan och bortom oss människor. Den fria leken är ett viktigt inslag i hans 

konstnärliga praktik, där han ser ett behov av att låta konsten vara verktyg för inre 

utveckling och mognad.27 

 

Forskaren Lev Vygotskij intresserade sig för hur socialt samspel bidrar till barns lärande 

och utveckling. Han anses vara upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv och försökte 

förklara människans lärprocesser. Han menade att alla människor lär sig i sociala 

sammanhang och i interaktion med omvärlden.28  

 

Lärande genom utforskande är en teori om lärande som påstår att undersökande och 

experimenterande arbetssätt leder till kunskap. Undervisningen bygger på elevens interaktion 

med omvärlden genom ett utforskande tillvägagångssätt. Jerome Bruner, professor i 

psykologi, menar att struktur är avgörande för elevens förståelse. Att arbeta med gemensamt 

bildskapande har ofta en tydlig struktur och arbetsgång, men det är viktigt att uppmuntra till 

reflektion och diskussion så att övningen bidrar till meningsskapande och inte stannar vid ett 

görande.29 

  
Den amerikanska forskaren/filosofen/psykologen/pedagogen John Dewey belyser aspekten av 

att människan bäst lär sig genom lek, med fokus på att den deltagande ska aktiveras, uppleva 

och erfara. Han blev särskilt känd för sina uttalanden om “Learning by doing”.30 

Även Peter Gärdenfors, filosof och professor i kognitionsvetenskap menar att leken är ett 

kraftfullt, men underskattat redskap för lärande. Om ett lärandemoment kan omvandlas till 

lek, blir det naturligt motiverande och ju fler sinnen som utnyttjas, desto bättre fastnar det i 

minnet.31 Han belyser även aspekten av rörelse och menar att stillasittande försämrar hälsan 

                                                
27 http://rubenwatte.com 
28 Bråten, Ivar. (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. s. 6. 
29 Häggström & Örtegren, 2017, s. 49. 
30 Selander, Staffan. (2010). Design för lärande. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur AB. s. 174. 
31 Gärdenfors, 2012, s. 165. 
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men påverkar även vår kognitiva kapacitetet. Fler lekbaserade metoder i utbildningen skulle 

kunna föra oss bort från sittandet.32  

 

Liselott Mariett Olsson är författare, forskare och förskollärare och har skrivit boken Rörelse 

och experimenterande i små barns lärande. Hon vänder sig mot intensiv styrning av det 

lärande barnet och menar att praktiken och forskningen måste finna sätt att återerövra rörelse 

och experimenterande i subjektivitet och lärande, där teorier vilar på filosoferna Deleuze och 

Guattaris idéer om relationer, skapande och experimentell empirism. Boken utmanar, 

provocerar och inspirerar till att ifrågasätta det som nu dominerar pedagogiskt tänkande och 

praktik i förskolan, men även utbildningssystemet i stort. Istället för att betoning läggs på 

förutbestämda resultat och fasta positioner, menar hon att fokus borde läggas på process och 

att bortgå ifrån det fastlåsta och förutbestämda.33 

 

I studentuppsatsen Tillsammans kan vi flyga: Interaktion genom samtidskonst av Bianca 

del Balio undersöks samtidskonstens potential till interaktion mellan personer som bjuds in att 

bygga och flyga drakar under en dag. Hon tittar på hur gemenskap och samhörighetskänsla 

kan utvecklas genom det konstnärliga arbetet och hur pedagogiska strategier påverkar detta.34 

 

Elin Rydh undersöker i sitt examensarbete Vem målar mittpunkten på kartan?: En 

undersökning om att ta plats med visuellt berättande genom en mobil designverksamhet 

möjligheten att genom en mobil verksamhet skapa utrymme för berättelser i periferin. Hon 

utforskar pedagogikens och designens roll i utformandet och genomförandet av en workshop 

på två olika platser i Sverige.35  

7 Bearbetning och analys 
 
Här redogör jag först för vad det kan innebära att ha en neuropsykiatrisk funktionsvariation, 

samt för genomförandet av de fyra workshoparna. Jag går sedan igenom materialet utifrån 

                                                
32 Ibid., s. 187. 
33 Olsson, Liselott, Mariette (2014). Rörelse och experimenterande i små barns lärande. Lund: Studentlitteratur 
AB. s. 56. 
34 Del Balio, Bianca, Tillsammans kan vi flyga: Interaktion genom samtidskonst. Kandidatuppsats, Institutionen 
för bildpedagogik, Konstfack, 2016. 
35 Rydh, Elin, Vem målar mittpunkten på kartan?: En undersökning om att ta plats med visuellt berättande 
genom en mobil designverksamhet. Kandidatuppsats, Institutionen för bildpedagogik, Konstfack, 2018. 
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tematisk analys där jag ser tre teman som tydligt utkristalliserat sig; tecken på flow, 

interaktion och didaktiska val.  

 

7.1 Elevgruppen  
 

Som jag tidigare har nämnt så har samtliga elever på skolan där jag arbetar en diagnos inom 

autismspektrum, ADHD eller liknande neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Vissa 

svårigheter för dessa personer kan bland annat vara att reglera uppmärksamhet, styra impulser 

och anpassa aktivitetsnivå, tolka och kommunicera med sin omgivning, hålla kvar information 

i minnet samt att kontrollera motoriken. De kan däremot ha en fantastisk begåvning att 

hyperfokusera, se detaljer som andra inte ser, tänka utanför ramarna och ha en otrolig 

målmedvetenhet och envishet.36 Det jag som pedagog har lagt märke till är att många elever 

kan behöva en hjälp på traven i det sociala samspelet med varandra och sin omgivning, samt 

att hitta vägar för att kunna komma igång med uppgifter. I bildämnet ser jag potentialen i att 

kunna samarbeta och att med hitta lösningar för att komma igång enkelt och snabbt med 

uppgifter.  

 

7.2 Genomförande av workshops 
  

7.2.1 Workshop #1 “Pollock”37  
 
Vi börjar med en färgsprakande, lekfull workshop där eleverna får kasta och droppa färg. Den 

ska locka till ett utforskande i dem, rörlighet och lustfull stund. För att tydliggöra uppgiften 

för eleverna så hålls en kort genomgång av konstnären Jackson Pollock som arbetade med 

denna teknik. Stort fokus ligger även vid att det ska ligga så lite prestation och ”möjlighet att 

misslyckas” i skapandet. Det abstrakta sättet att arbeta ska verka som en förlösare av 

kreativiteten och lekfullheten, att våga experimentera med materialet och tekniken. Att det lätt 

blir lite ”tokigt” när man kastar färg ser jag även som en bonus, en chans att ge interaktionen 

en skjuts på vägen.  

 

                                                
36 http://attention-stockholmslan.se/vad-aer-npf.html 
37 Workshop 1, 13/3-2019. 
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Jag väljer att dela upp tiden under passet med hjälp av en meditationsklocka som ger en 

indikation på när eleverna får börja och sluta. Den ger en signal om att gå in i tystnad, att gå 

in i sig själv och skapandet. Den signalerar även att sluta – stanna upp, reflektera och byta 

plats (om man inte gjort det ännu.) 

 

Vid första tillfället dyker sju elever upp från 

olika årskurser och program på skolan. Jag är 

nöjd med antalet elever och urvalet. Det känns 

spännande att några valt att delta 

överhuvudtaget och det faktum att de kommer 

med från olika klasser med olika erfarenheter 

av bildskapande. Det känns ovant att ha en så 

”stor” grupp framför sig, det hör till 

ovanligheten på skolan. Jag har förberett färg, 

papper och en liten genomgång av uppgiften de 

ska få. Jag ställer en klocka och berättar att vi 

kommer att hålla på i max en halvtimme och 

börjar sedan med att presentera konstnären 

Jackson Pollock. Några elever känner till hans 

arbeten sedan tidigare och vet att han hörde till 

 

modernismen. För andra är han obekant. De får se några bildexempel på hans verk och vi 

pratar om “actionpainting“. Sedan går jag igenom “reglerna” för workshopen:  

De får inte prata. När meditationsklockan plingar är det “action!“ i 3 minuter. När klockan 

plingar igen är det paus. Jag uppmuntrar till reflektion, att gå runt och observera verket. 

Fundera på vart man vill fortsätta måla, byta färg, teknik, pensel etc. Vi hinner med fyra pass. 

De sista fem minuterna som är kvar får de fylla i ett frågeformulär38 om hur de upplevde 

skapandestunden.     

    

En elev väljer att vara med och observera workshopen först men tar en pensel och färg när jag 

meddelar att vi ska köra en sista omgång. En annan elev avbryter skapandet ca halvvägs då 

hen fått färg på sina nyputsade skor och väljer att gå och tvätta dem istället. Resterande elever 

                                                
38 Bilaga 2, frågeformulär till eleverna. 

Bild 1 Workshop "Pollock" 13 mars 2019 
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är med under hela workshopen. Till en början är samtliga ganska trevande. De står som låsta i 

sina positioner runt pappret på golvet. Lite försiktigt droppar/stänker de färgen. När klockan 

plingar efter 3 minuter (vilket känns som en evighet, är det för långt?) blir de ombedda att 

röra sig runt verket, observera, reflektera.  

Det är paus i ca en minut, sedan kör vi igen. De vekar ha släppt kontrollen lite mera nu. Alla 

sätter vant igång att skvätta. Rörelsen i rummet har kommit igång lite mera nu också.  

När sista passet kör igång är det verkligen “action”!   

  

7.2.2 Workshop #2 “Fantasidjuret”39  
  
Vid andra tillfället erbjuds eleverna ett annat material och en annan teknik. En elev har tydligt 

haft önskemål om att arbeta med kollage, vilket känns kul och givande. I denna workshop vill 

jag till skillnad mot föregående ge eleverna en uppgift att skapa något föreställande 

tillsammans. De ska få skapa ett fantasidjur. I övrigt är upplägget detsamma som i tidigare 

workshop. De får inte prata nu heller.  

Jag ser en spänning i att observera vad som händer med interaktionen, då det säkert kommer 

bildas olika föreställningar om hur djuret ska se ut. Jag vill även utforska kreativiteten, då 

djuret växer fram ”utan kontroll”.  

 

Fyra entusiastiska elever dyker upp. 

Två av dem går estetisk inriktning. 

De som kommer har visat stort 

intresse för de gemensamma 

bildskapartillfällena, jag är inte 

förvånad att just de dyker upp. 

Under dagen har jag varit runt bland 

samtliga elever på skolan och gjort 

”reklam” för dagens rastaktivitet.  

 

Jag försöker ”locka” så många jag kan till dagens aktivitet. Några elever fick upp ögonen för 

”pollockverket” som eleverna skapade veckan innan och verkar intresserade av att kanske 

komma vid nästa vecka. Men de lyser med sin frånvaro.   

                                                
39 Workshop 2, 20/3-2019. 

Bild 2 Workshop "Fantasidjuret" 20 mars 2019 
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Jag går igenom dagens uppgift som går ut på att de ska få jobba med kollage och skapa ett 

“fantasidjur”. Vi pratar om vad det kan vara. Jag har förberett olika storlekar och färger på 

papper, silkespapper, tidningar, lim, saxar och placerat ett stort vitt papper som täcker nästan 

hela bordet. Där ska de gemensamt skapa ett fantasidjur, under tystnad.   

Meditationsklockan plingar och de får börja skapa. Några elever börjar bläddra i tidningar. En 

annan går verkligen “all in”, river stora ark av papperna och “bara gör”, utan att tänka ser det 

ut som. Nästan alla har fastnad med saxarna. Lång tid passerar medan de detaljerat klipper ut 

små bitar. Inget händer på det stora pappret, förutom den enskilda elevens skapande. Klockan 

plingar och jag bestämmer mig lite spontant för att “beslagta” saxarna. Jag låtsas att det är ett 

medvetet val och att någonting spännande ska hända. Jag berättar för eleverna att jag nu 

kommer att ta bort någonting, som de i fortsättningen inte får använda. Ingen verkar reagera 

speciellt mycket på det.  

Klockan plingar och nu händer det grejer! Det rivs och slits i papperna, plötsligt är alla med 

och bidrar till fantasidjurets framväxt.  

När klockan plingar igen är det ingen som avbryter. Jag märker att klockan är överflödig och 

att den inte fyller samma funktion som i föregående uppgift med actionpainting. Jag kan inte 

be dem sluta när jag märker att de är mitt inne i ett flow. Finns det ens någon vits med att de 

ska avbryta nu? Ändå ställer jag klockan igen (av vana?) De fortsätter att skapa. Alla är som 

uppslukade. Fram och tillbaka mellan material och verk rör de sig. Hänsyn visas. Alla får ta 

plats. Alla får vara med. Någon lägger något där, jaha, oj vad hände nu? En annan fyller på. 

Fnitter. Nya idéer. Snabbt iväg och hämta mera material. När klockan plingar igen känns det 

fel. “Äh, strunta i den där, fortsätt!” hör jag mig själv säga. Det är sista passet nu. Tiden rinner 

iväg. Skaparglöden är fortfarande het. På pappret har en djurliknande figur tagit form. Flera 

av eleverna arbetar fokuserat vid detaljer nu. Det rivs i silkespapper. En bit ska hit, en bit ska 

dit. Det ser ut som att de förstår vad den andra håller på med. En tyst överenskommelse.  

Plötsligt tar det stopp. Samtliga elever står och tittar på sin skapelse utan att röra sig ur 

fläcken. 30 sekunder återstår. Kan det verkligen vara så väl tajmat? De verkar vara överens 

om att de känner sig klara. En elev får ett sista ryck, river en bit papper och trycker dit precis i 

samma stund som klockan ringer.  

 

7.2.3 Workshop #3 “Kolteckning”40 
 

                                                
40 Workshop 3, 3/4-2019. 
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I den tredje workshopen ges eleverna tillfälle att utforska kolet. Jag vill ge dem möjlighet att 

dyka inåt – att teckna utifrån olika känslotillstånd. De får teckna till musik för att väcka olika 

sinnen till liv. Jag har tidigare skalat bort talet och testar nu att lägga till hörseln. De får prata 

om de vill, men jag låter bli att säga någonting om det. Det är inget krav, men heller inget 

tabu. Om eleverna känner sig trygga och vill utbyta några ord så är det bra. 

  

 Fyra elever kommer på workshopen. Tre av dem har varit med tidigare. Jag har bestämt att vi 

ska teckna till musik för att komma i stämning och att jag inte nödvändigtvis måste säga åt 

dem att vara tysta – musiken och 

känslotillstånden kommer att vara 

mina verktyg för att skala bort 

kravet på språklig kommunikation 

idag. Vi börjar med att prata om 

materialet kol. En del av eleverna 

har tecknat med kol tidigare och 

beskriver en härlig känsla av att 

kunna ”sudda” i det. Sedan går jag 

igenom begreppen 

abstrakt/föreställande. Jag uppmuntrar dem till att teckna abstrakt, att bara ta in 

känslotillstånden som jag ropar ut och följa kroppen, bara göra det som kommer till en. Jag 

använder ingen meditationsklocka idag. Låtarnas längd får vara måttstock för hur länge de får 

skapa innan jag ber dem att röra på sig och byta plats.  

Det första känslotillståndet tilldelas: 

“Glädje” 

Musiken sätts igång och försiktigt börjar alla teckna. Låta kolet möta pappret. Det är nästan 

lustigt hur alla tecknar nästan identiska mönster och rörelser. Det bildas vågor på pappret. 

Böljande, mjuka former som händerna med lätthet tecknar fram. Enligt ett designteoretiskt, 

multimodalt perspektiv på lärande, lär man sig genom imitation, genom att göra som andra 

(mimesis) och genom att öva olika färdigheter.41 Inspireras de av varandra eller associerar alla 

till samma slags rörelsemönster? 

Jag slås av tanken på hur stilla allt känns. Alla sitter statiskt vid sina platser. Jag måste få dem 

att röra sig. Aktivera kroppen, inspireras av varandra, teckna i varandras verk. Det 

                                                
41 Selander & Kress, 2010, s. 105. 

Bild 3 Workshop "Kolteckning" 3 april 2019 
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gemensamma skapandet måste beredas mer plats. Låten tar slut och jag tar tillfället i akt och 

ber alla röra på sig, byta plats. Påminner om att alla får teckna i varandras verk. Jag måste be 

dem röra sig, annars kommer ingenting att hända. Didaktiska val.   

Nästa känsla delas ut. 

“Rädsla, skräck, förväntan, kär…” 

Den sista känslan får eleverna bestämma.  

“Arg” blir det.  

Passet är slut och pappret är fullt av mönster. Några har tecknat lite mer föreställande figurer. 

En elev kommer fram till mig efteråt och sätter ord på sina upplevelser.  

“Det här var nästan som en terapiform. Det man får upp i huvudet direkt ska man gestalta. 

Det kan överraska en vad som kommer upp. Ofta håller vi inne saker, mycket kanske man inte 

vill säga.”  

 

7.2.4 Workshop #4 “Blandteknik”42 

Vi sista tillfället kombineras olika tekniker och material för att locka till lek och kreativitet. 

Eleverna blir introducerade till blandteknik och använder färg, tidningspapper och spatelkniv 

på duk. Jag ställer mig i rollen som deltagare i skapandet och visar hur man kan stryka på 

färgen och ”limma” fast tidningspapper. 

Den här gången kommer tre elever 

som samtliga varit med tidigare. 

Eleverna tilldelas spatelknivar, färg 

och tidningspapper. Vi pratar 

återigen om begreppen 

”föreställande” och ”abstrakt”. Jag 

uppmuntrar dem att arbeta abstrakt 

och att stryka ut färg med hjälp av 

spatelkniven och även att använda 

färgen som ett lim för att fästa 

tidningspapper i målningen. Vi 

målar till musik. De får prata om de vill. Jag bestämmer mig för att delta i workshopen. Dels 

                                                
42 Workshop 4, 10/4-2019. 

Bild 4 Workshop "Blandteknik" 10 april 2019 
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för att sätta mig i samma position som eleverna och dela upplevelsen med dem, men även för 

att kunna visa och lära ut själva tekniken. Det är härligt och spännande. Jag inspireras av en 

elevs sätt att stryka på färgen och de olika nyanserna. Jag märker ganska snart att vi tilldelats 

nya roller. Vi är alla medforskare. En elev utbrister ”Men wow! Vad coolt det blir!”.  

När passet börjar närma sig sitt slut utbrister en annan elev ”Så, nu är det klart!”  

Jag frågar de övriga om de håller med?  

”Ja!” svarar samtliga. Alla verkar överens. Själv får jag lust att fortsätta lite, men får hejda 

mig. Vi gör det här gemensamt, tillsammans. Det är kul att en av eleverna tar kommandot.  

 

7.3 Tecken på flow 
 

När jag letar efter tecken på flow utgår jag ifrån Csikszentmihalyis beskrivning av ett 

medvetandetillstånd av koncentrerad mening, då vi är helt uppslukade av den aktivitet vi är 

engagerade i och tid och rum liksom upphör.43 Av egen erfarenhet av konstnärligt skapande 

anser jag att det är ett tillstånd som en ofta eftersträvar. Det är då skaparglädjen verkligen kan 

infinna sig, då det kan kännas meningsfullt, avslappande och kul på samma gång. Den egna 

bedömningen av resultatet brukar också ofta vara positiv, konsten blir intressant och har ett 

utvecklande djup som ofta saknas när flow inte har infunnit sig.  

Jag utgår ifrån egna erfarenheter av hur det kan kännas men även tidigare observationer av 

hur elever agerar när de når detta tillstånd. Det som slår mig är hur de gemensamt verkar 

sväva mellan en känsla av trevan till en början av varje workshop till att bli helt uppslukade 

av skapandet. På samma sätt verkar de gå ur denna koncentrerade mening gemensamt. Jag 

lägger dock märke till att framförallt en elev som har mycket erfarenhet av konstnärligt 

skapande även har lättare att komma igång med uppgiften.  

Jag tänker att eleverna till stor del uppnår flow när de känner sig bekväma med materialet och 

tekniken, när de testat sig fram till en början och sedan vågar börja experimentera. Att verket 

är gemensamt och inte “ägs” av någon och att de arbetar abstrakt tänker jag också har en 

påverkan. För att underlätta för dem använder jag rörelsen i rummet som ett sätt att väcka 

kropp och sinne till liv, få nya infallsvinklar och ge interaktionen en skjuts på vägen.  

Att de inte får kommunicera med språk under de första workshoptillfällena ser jag även 

påverka i positiv bemärkelse. I enkätsvaren framkommer att de känner sig avslappnade, vilket 

                                                
43 Sjölund, 2017, s. 56. 
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jag tror är väsentligt för att det kreativa skapandet ska kunna beredas rum. Jag kan senare 

skala bort detta krav då jag märker att de känner dig avslappande och trygga ändå.  

 

 

7.4 Didaktiska val och tecken på interaktion     

 

Ingången till min undersökning bottnar till stor del i upptäckten av att avsaknaden av språklig 

kommunikation kan få bland annat elever med NPF-diagnos att samarbeta och utvecklas trots 

en upplevd svårighet i den sociala interaktionen. När jag väljer att testa denna metod igen, 

bekräftar jag tidigare observationer att det är ett väl fungerande sätt att arbeta. Interaktionen 

skalas inte bort helt, den ges bara andra möjligheter att infinna sig. Tecken på interaktion 

observerar jag via kroppsspråk, ögonkontakt, fnitter och en känsla av gemenskap som skapas 

genom workshoptillfällena. I samtliga workshops utom en är denna interaktion tydlig. När de 

tecknar känslotillstånd i kol sjunker de mer in i sig själva och jag märker att jag designat 

workshopen på ett sätt som inte bereder så mycket utrymme för interaktion. En elev beskriver 

tillfället som terapeutiskt och vi pratar mycket i slutet av passet om hur de olika känslorna kan 

te sig på pappret. Även om jag inte ser tecken på interaktion så kanske de möts på ett mentalt 

plan genom att lyssna till varandra och att vara i skaparstunden tillsammans.  

Jerome Bruner, professor i 

psykologi, menar att det är viktigt att 

uppmuntra till reflektion och 

diskussion så att övningen bidrar till 

meningsskapande och inte stannar 

vid ett görande.44 Jag märker hur 

viktigt det är att fånga upp eleverna 

och öppna upp till ett samtal efter 

varje pass, så att de får dela sina 

erfarenheter med varandra och sätta 

ord på vad de varit med om. 

I workshopen med ”fantasidjuret” blir detta extra givande. Vi pratar om vad de tänker att det 

är för slags djur och vad det skulle kunna ha för namn. Alla är glada och samtalet flödar fritt 

och ohämmat. De har kul och skrattar, alla deltar i diskussionen.  

                                                
44 Häggström & Örtegren, 2017, s. 49. 

Bild 5 Resultat "Fantasidjuret" 20 mars 2019 
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Små val i det didaktiska upplägget kan få stora konsekvenser, vilket blir tydligt i workshopen 

med “fantasidjuret”. När jag märker att eleverna “fastnar” med saxarna och klipper ut små 

detaljer, skaver det i mig. Jag vill se “action”, rörelse och interaktion men ser bara hur de 

individuellt står koncentrerat i långa pass med saxarna. Därför väljer jag att ta bort dem och 

märker då att rörelsen och interaktionen kommer igång. Sedan kan jag ju fråga mig om jag 

kanske avbröt dem mitt uppe i ett flow? De var ju fullt uppslukade och koncentrerade på att 

klippa, medan jag förväntade mig och hoppades på att se någonting annat.  
 

8 Tolkning och resultat 
 

8.1 Utforskande och experimenterande 
 
Syftet med undersökningen har varit att utforska olika metoder för gemensamt bildskapande 

för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation, att finna små ”nycklar” för en 

fungerande och trygg social situation. Jag har velat testa det bildpedagogiskas potential till att 

främja rörlighet, interaktion och lustfullt skapande. Forskaren Vygotskij menar att vi lär oss i 

sociala situationer, att det kollektiva är viktigt för vår utveckling.45 I min undersökning har jag 

velat komma bort från det individbaserade, statiska sittandet som ofta är norm i 

undervisningssammanhang på skolan där jag arbetar. Jag har velat laborera med rörelsen i 

rummet, det sociala samspelet och den kreativa skapandeprocessen.  

Mina frågeställningar har varit: 

 

• Hur kan gemensamt bildskapande bidra till interaktion, kreativt flow och lustfyllt 

skapande för en grupp elever med NPF-diagnoser?  

• Vilka metoder och didaktiska avvägningar visar sig fruktbara under de gemensamma 

workshoptillfällena?  

 

8.1.1 Gemensamma skapandeprocesser – lärande i sociala situationer 
 

Sett till skolans elevantal på ca 50 elever och att samtliga blivit inbjudna till workshoparna är 

det bara en bråkdel som väljer att delta. Vad detta kan bero på kan nog ha flera förklaringar 

men den mest tydliga är nog att de som väljer att vara med är de som har minst svårigheter för 

                                                
45 Bråten, 1998, s. 6. 
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det sociala samspelet, att försätta sig i nya och främmande situationer, samt ett intresse för 

bildskapande. Att deltagandet har varit frivilligt har nog spelat en viktig roll i detta 

sammanhanget men med erfarenheten i ryggen så skulle jag som pedagog känna mig säkrare 

att testa det med flera grupper och elever. Värt att poängtera är att anpassningarna som finns 

på skolan, med mindre elevgrupper och mindre krav på grupparbeten eller socialt samspel, 

finns där för en anledning. Många behöver ha det just så.  

Vad jag däremot får syn på under workshoparna med de som väljer att delta, är dock att det 

bildas en social gemenskap under, men framförallt efter tillfällena. De har fått en möjlighet att 

lära känna andra elever på skolan och att dela en upplevelse tillsammans.  

Under själva workshoptillfällena lättar stämningen på flera plan ungefär samtidigt varje gång. 

Jag ser att eleverna både går in i ett kreativt flow men upplever även att de blir tryggare på ett 

socialt plan en stund in i passet. Det fnittras till ibland, de får ögonkontakt, hänsyn visas till 

varandra i form av att bereda plats bland annat. När vi öppnar upp för reflektion och samtal 

efter passen så är många entusiastiska och hjälps åt att försöka göra en annan förstådd. De 

håller med varandra och fyller i och bekräftar varandras utsagor.  

En annan observation jag gör är att det går relativt snabbt för de deltagande eleverna att 

komma igång med skapandet. I många sammanhang upplever jag och andra lärare på skolan 

att det tar lång tid för många att sätta igång med en uppgift. Det är ofta en lång startsträcka 

med många hinder på vägen innan tecken på flow visar sig. Även avslut kan vara 

problematiskt, många upplever att det är svårt att veta när man är färdig med någonting. 

Att fallet inte är så under workshoparna tror jag beror på flera anledningar. En stor del av det 

tänker jag är den sociala biten dock. De kan härma varandra, inspireras, bli vägledda, göra 

som någon annan. Jag tror att många ”bara sätter igång” med uppgiften också utan att fundera 

så mycket. Det blir ett slags flockbeteende. En annan anledning är de didaktiska valen i 

designandet av workshopen, till exempel att materialet är lättillgängligt och att instruktioner 

inte är komplicerade eller svårförstådda.   

 

8.1.2 Att skala bort den språkliga kommunikationen 
 
En metod som visat sig fruktbar under de gemensamma workshoparna har varit att skala bort 

kravet på språklig kommunikation. Eleverna känner sig avslappnade och svarar i 

frågeformuläret efteråt att de kände sig trygga. Jag lägger märke till att eleverna verkar mera 

självsäkra och tar för sig mera. De kan agera och interagera på andra villkor.  
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Jag tänker att det är en bra metod att ha till hands i vissa fall. På skolan där jag arbetar vill vi 

förbereda eleverna så gott det går för att kunna fungera i det verkliga livet, där det sociala 

samspelet spelar en viktig roll. Jag tror därför inte att det vore en bra idé att skala bort den 

språkliga kommunikationen för ofta. Däremot tror jag att det är en väl fungerande metod att 

använda sig av till en början, på liknande sätt som jag har gjort i min undersökning. När 

gruppen känns trygg och säker så öppnar man sakta upp för talet igen.  

Metoden känns även relevant för att komma åt utforskandet och experimenterandet i 

bildskapandet, då det blir svårare att planera och kontrollera processen tillsammans med sina 

medskapare. 

 

8.1.3 Aktivera kropp och sinne – rörelse 
 
Att låta eleverna skapa på ett och samma papper i stort format, underlättar för att få eleverna 

att röra på sig lite. Jag märker dock ganska snabbt att jag aktivt måste be dem att röra på sig 

och byta plats för att det ska ske. Det krävs en didaktisk medvetenhet kring detta.  

Beroende på hur jag designat workshopen blir detta mer eller mindre tydligt. När eleverna 

stänker färg så blir det rörelse bara av själva stänkandet. Men jag måste be dem byta plats och 

rotera ofta, annars blir de bara stående på samma plats.  

 

Gärdenfors, filosof och professor i kognitionsvetenskap, belyser aspekten av rörelse och 

menar att stillasittande försämrar hälsan men påverkar även vår kognitiva kapacitet.46 Om ett 

lärandemoment kan omvandlas till lek, blir det naturligt motiverande och ju fler sinnen som 

utnyttjas, desto bättre fastnar det i minnet.47 Jag tänker att rörelsen är en stor anledning till att 

eleverna snabbt kommer igång med uppgiften i de olika workshoparna och kommer in i ett 

flow. För personer med NPF-diagnos, kanske främst ADHD, kan det vara befriande att få röra 

på sig i undervisningssammanhang för att stilla överaktiviteten och därigenom ha lättare att 

fokusera.48 Jag ser därför rörelsen som en viktig metod i designen av workshoparna.  

 

8.2 Med ett a/r/tografiskt förhållningssätt 
 

                                                
46 Gärdenfors, 2012, s. 187. 
47 Ibid., s. 165. 
48 Riksförbundet Attention, https://attention.se/npf/adhd/ (hämtad 2019-04-12). 
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En viktig del i undersökandet inom a/r/tography är de personliga, professionella, konstnärlig 

och akademiska erfarenheterna.49 Min egen process i utformandet av workshoparna är i 

ständig rörelse - i samtal med kollegor, studiekamrater, lärare, handledare och elever. Jag 

inspireras av egna erfarenheter av skapade, saker som sker i min vardag och utvecklas genom 

att ha stark tillit till min egen magkänsla. Med ett designteoretiskt perspektiv kan lärande även 

ses som en ständigt pågående process.50 Jag känner mig säker på vad jag vill göra, men osäker 

stundom på hur jag ska gå tillväga.  

Filosoferna Deleuze och Guattari pratar om rhizomatiskt tänkande, där lärande är 

sammanlänkat på en mängd olika sätt genom att röra sig fram och tillbaka eller i nya 

riktningar och begrepp skapar nya förbindelser med varandra kors och tvärs.51 I upplägget av 

workshoparna tar jag inspiration från olika håll, där leken, utforskandet och kreativiteten har 

en stor roll. Egna erfarenheter av skapandeprocesser tillsammans med andra där jag självt 

känt ett kreativt flow och gemenskap spelar en stor roll, likt inspirerande läsning och 

föreläsning av Ruben Wätte där den fria leken varit central. 

I utformandet av workshoptillfällena lägger jag märke till ett mönster i min egen kreativa 

process, jag har ångest och blir låg innan jag vet hur workshopen ska se ut. Serien av 

workshops är inte planerad och bestämd långt i förväg, jag vill kunna lita på min egen känsla 

för vad som känns “rätt”, kunna justera och ändra efter vägen med erfarenheter av tidigare 

tillfällen och respons från elever. De som är nyfikna på nästa workshop ska samtidigt kunna 

få information om dess upplägg några dagar i förväg.  

Som lärare känner jag också en anspänning de första tio minuterna av varje workshop. Jag 

tvivlar på de didaktiska val jag gjort, tidsramen känns fel och jag blir nervös när jag inte 

upplever att eleverna når ett kreativt flow med detsamma. När vi är femton minuter in i passet 

händer något varje gång, det skapas ett lugn. Jag kan slappna av och njuta av det rofyllda. Jag 

funderar på hur det kan komma sig att detta sker vid nästan exakt samma tidpunkt. Är det för 

den uppsatta tidsramen på 30 minuter? Skulle samma sak ske om jag gav dem dubbelt så lång 

tid? Eller är det så lång tid det tar i genomsnitt att komma in i ett kreativt skapande när man 

fått en uppgift att skapa tillsammans? 

Under den sista workshopen “blandteknik” ställer jag mig som deltagare i skapandet. Det är 

intressant att försätta sig rent kroppsligt i denna situation som jag tidigare studerat från håll. 

                                                
49 Springgay & Irwin, 2008, s. 5. 
50 Selander & Kress, 2010, s. 105. 
51 Colebrook, 2010, s. xvi. 
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Någonting händer även med rollerna i rummet, vi är plötsligt medskapare av verket och det är 

inte längre min naturliga roll att styra och ställa. När en elev tar kommandot och förklarar 

verket färdigt blir detta extra tydligt. Jag känner något lekfullt barnsligt väckas till liv i mig, 

jag har så kul och vill inte sluta. Känslan av färgen, spatelkniven mot duken, att måla i någon 

annans färg. Jag känner att jag kommer närmre mina medskapare både mentalt och fysiskt. Vi 

delar en lustfylld stund tillsammans och rör oss runt varandra på ett sätt som inte sker så ofta i 

undervisningssammanhang eller på skolan alls för den delen.   

Den största delen av kunskapen och erfarenheten av workshopparna vecklas ut i mellan 

passen, när elever entusiastiskt kommer fram och säger att de längtar efter nästa workshop, 

frågar vad som händer nästa gång, den nyvunna gemenskapen mellan eleverna och med mig. 

Vi har skapat något tillsammans, ett nytt rum, en plats för den fria leken. När jag kommer till 

skolan efter några dagars frånvaro har de hängt upp det senaste alstret på väggen. De är stolta.  

 

8.3 Min gestaltning på Konstfacks vårutställning 
 
Under vårutställningen är det viktigaste för mig att kunna presentera en gestaltning som står i 

samklang med min undersökning – ett utforskande av det lustfulla kollektiva skapandet, 

rörelse, experimenterande och interaktion. Jag vill kunna erbjuda besökarna att kroppsligen 

erfara vad eleverna har fått göra under workshoparna. Därför bestämmer jag mig för att göra 

ett interaktivt verk, där besökarna får vara med och skapa ett stort kollage som får växa fram 

under vårutställningens gång. Utmaningen för mig blir att formulera en instruktion som enkelt 

och snabbt ska få besökarna att förstå vad som förväntas göra och bjuda in till fritt skapande. 

Jag river ut texten ”riv och skapa”, lägger fram olika färger av papper, limstift och häftmassa. 

Jag överväger att ”starta igång” verket, men väljer sedan att lämna det precis som det är. Det 

finns en spänning och utforskande i att se vad som händer.  
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9 Slutdiskussion 

 

9.1 Konsten som ett verktyg för interaktion, lek och kreativitet 
 
I min undersökning använder jag bildskapandet som ett verktyg för att komma åt 

interaktionen, rörligheten, leken och kreativiteten men ser att det inte nödvändigtvis är 

konsten i sig som är det väsentliga. Jag ger dem ett verktyg att arbeta med men tänker att det 

finns flera sätt att experimentera på för att uppnå liknande resultat. Bildskapandet har stora 

potentialer men på samma sätt som jag erbjudit eleverna möjligheten till gemensamt skapande 

skulle en kunna arbeta med en grupp i skogen och tillexempel bygga en koja (under tystnad?) 

Ett intressant spår för vidare forskning ser jag i hur vi kan samspela och interagera med 

varandra när den språkliga kommunikationen skalats bort.   

 

9.2 Små “nycklar” och stora rum 
 
Syftet med undersökningen var att utforska olika metoder för bildskapande i grupp för att 

främja rörlighet, interaktion och lustfullt skapande för elever med NPF-diagnos. Jag ville 

utforska ett sätt att arbeta på för att komma ifrån det individbaserade, statiska sittandet i 

bildsammanhang och öppna upp en dörr för gemensamma upplevelser av kreativt skapande. I 

min undersökning ser jag att små skillnader i upplägget kan ge stora konsekvenser, där det 

sociala samspelet kan fungera för elever med NPF-diagnos om det språkliga kravet skalas 

Bild 6 Gestaltning Konstfacks vårutställning 15 maj 2019 Bild 7 Gestaltning Konstfacks vårutställning 26 maj 2019 
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bort. Med en tydlig, återkommande, fast ram i upplägget för workshoparna skapas en trygghet 

och experimenterande kan beredas plats. Att arbeta i stort format gemensamt med fokus på 

rörlighet har visat sig gynnsamt och väckt lekfullheten och interaktionen mellan eleverna. 

Många har vågat ta ut svängarna lite extra och lärt känna material och teknik på ett lustfullt 

sätt.  

 

9.3 Att skapa plats 
 
Inom ramen för undersökningen har den stora upptäckten för mig varit möjliggörandet av en 

ny plats för eleverna att verka på, det utrymme som skapats för social interaktion och kreativt 

utlopp. Resultat av workshoparna visar sig i den gemenskap eleverna fått och en glädje och 

entusiasm inför fortsatt skapande. Även om undersökningen är slut så fortsätter vi att arbeta 

tillsammans varje onsdag. Fler elever har visat intresse för att vara med. Ett liknande upplägg 

skulle gynna flera olika typer av grupper oavsett sociala svårigheter eller ej tänker jag. I min 

undersökning väljer jag att fokusera på elever med NPF-diagnos och att hitta metoder för att 

bland annat underlätta för det sociala samspelet, men samma metoder skulle kunna användas 

för exempelvis ett bättre socialt klimat på arbetsplatsen eller med en grupp människor som 

inte talar samma språk. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Inbjudan till elever 
 

BILDSKAPANDE ONSDAGAR  

  

 
          Bild hämtad från Google, sökning ”gemensamt måleri” 2019-03-04  

  
  
          PLATS: BILDSALEN  
          TID: ONSDAG LUNCHRAST KL. 12.30-13.00  
          MED: ELLINOR (BILDLÄRARE)  
  
  

VI MÅLAR OCH TECKNAR TILLSAMMANS PÅ STORT PAPPER!  
  
  
MER INFORMATION:  
ELLINOR JOBBAR SOM BILDLÄRARE PÅ LUNAGYMNASIET MEN HÅLLER ÄVEN PÅ ATT SLUTFÖRA SINA 
STUDIER TILL LÄRARE PÅ KONSTFACKS ÄMNESLÄRARUTBILDNING. JUST NU SKRIVER HON SITT 
EXAMENSARBETE DÄR HON VILL UNDERSÖKA HUR MAN KAN ARBETA MED GEMENSAMMA 
SKAPANDEPROCESSER I BILD. HON KOMMER DÄRFÖR ATT OBSERVERA OCH IBLAND ANTECKNA OCH 
FOTA VID TILLFÄLLENA. VILL MAN INTE VARA MED PÅ BILD SÅ GÅR DET SJÄLVKLART BRA.  
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Bilaga 2 – Frågeformulär till elever 
 
 

FRÅGEFORMULÄR (RINGA IN)  
 

  

• TYCKTE DU ATT DET HÄR VAR ROLIGT?   
 

  
INTE ALLS                                             GANSKA                                                         JÄTTEKUL  
1               2               3               4               5               6               7               8               9             10  
  

 
• VAR DET KUL ATT JOBBA I GRUPP?  
 

  
INTE ALLS                                              GANSKA                                                        JÄTTEKUL  
1               2               3               4               5               6               7               8               9             10  
  

 
• HUR PÅVERKADE DET DIG ATT NI INTE FICK PRATA?  
 

  
BLEV STRESSAD                                      INGET                                              BLEV AVSLAPPNAD  
1               2               3               4               5               6               7               8               9             10  
  

 
• VAR DET LÄTT ATT FÖRSTÅ VAD DU FÖRVÄNTADES ATT GÖRA?  
 

  
NEJ                                                         GANSKA                                                                 JA  
1               2               3               4               5               6               7               8               9             10  
  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER: (T.EX TIPS PÅ VAD DU VILL GÖRA NÄSTA GÅNG?)  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


