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Make A Mark, Bilaga 2-Skriftliga reflektioner från workshop #2 

Av 17deltagare i workshop #1, deltog 14 konståkare i workshop #2. Nedan finner ni frågor 

och svar från de skriftliga reflektionerna som är relevanta till min studie. Samtliga 14 

skriftliga formulär finns i uppsatsförfattarens ägo. 

Fokusgruppernas skriftliga reflektioner, 

workshop #2 

Transkriberade frågor och svar, 

relevanta för min studie. 

 

Ruta #1

 

1.Hur ofta använder du handen som ett 

verktyg i din vardag? 

-Dagligen 

2. När kan du senast minnas att du 

använde dina händer att måla med utan att 

hålla i ett annat verktyg i handen? Ringa in 

ditt svar. 

-Förskolan 
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Ruta #2

 

3.Vilka verktyg kan du minnas att du 

använt i ämnet bild? Skriv ner dom: 

-Penslar, färgpennor, stompf, verktyg som 

man använder när man jobbar med lera. 

4. Kan handen efterlikna någon av dessa 

verktyg? 

- Jag tror att handen kan efterlikna 

penslar. Eller en svamp. 

Ruta #3

 

6.Har du sett på dina händer eller tänkt på 

dina händer sen du utförde workshopen? 

-Ja! Det kändes roligt att använda dem på 

ett sätt man inte brukar 

Ruta #4

 

10. Var det någon yttre faktor som 

påverkade ditt deltagande under 

workshopen. Tex. Lukter, känslor, ljud, 

buller, plats osv. Beskriv: 

-Vi skrattade lite, kändes kul och lättsamt. 
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Ruta #5

 

12. Har du själv lyssnat på någon sorts 

musik i skolan, om ja, hur påverkar den 

dig, vad känner du då? 

-Jag blir glad när det är musik jag gillar 

och om jag är stressad så fungerar musik 

som är lugn. 

Ruta #6

 

13. Vad kan du se för positiva aspekter 

kring användandet av musik samtidigt som 

du utför ett konstnärligt skapande 

a) på isen… 

-man får feeling så att det går bättre, 

inlevelse, man blir taggad 

b) under bilden i skolan… 

-Koncentration och kanske lite känsla för 

det i guess 

Ruta #7

 

17. Hur tänker du kring att arbeta med en 

uppgift som handavtryck som försvinner. 

Dvs. Inte är beständiga. Hur skulle du vilja 

fortsätta använda dina händer inom måleri 

i skolan? 

-Jag tycker om uppgiften med att 

handavtrycken jag gjort försvann, för jag 

tycker det var roligt och för att vi pratat 

om det mycket efteråt i gruppen. Det är 
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liksom coolt att det har funnits där men 

inte finns där men liksom ändå finns kvar 

för vi pratar om det och tittar på filmen. 

Jag skulle gärna vilja måla med mina 

händer i bilden i skolan för sånt gör inte 

vi. 

Ruta #8

 

18. Hur upplever du att det är att arbeta 

med handen som verktyg i jämförelse med 

penseln? 

-Man kom liksom närmare sin egen bild 

och kände att det är jag som har gjort den. 

Det känns viktigare att måla med handen 

än med penseln. 

 

 


