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Abstrakt 

Bakgrund I skolverkets läroplan för grundskolan 2011 finns det skrivet att ett centralt 

innehåll i bildämnet är att läraren ska arbeta med material och verktyg för två- och 

tredimensionellt skapande, samt hur dessa kan användas för bestämda syften.1 Användandet 

av handen som verktyg och handavtrycket inom måleri i ämnet bild är idag lågt. Syfte Ett 

övergripande syfte med denna studie är att medvetandegöra och motivera till nyttjandet av del 

av kroppen, handen som verktyg. Metod Denna studie utformades genom två undersökningar, 

samtal och skriftliga frågeformulär, en intervju med en rektor och fotografier av 

skapandeprocesser som omvandlades till en stop-motion-film. Tolkning och resultat 

Resultatet visar att det saknas användning av handen som verktyg inom måleri. Barn i olika 

åldrar upplever det meningsfullt att använda handen som ett verktyg och handavtrycket inom 

måleri i ämnet bild. Slutdiskussion Resultatet visar att deltagarna uttryckte en avsaknad av 

handen som verktyg inom måleri. Kollektivt skapande under workshop #1 och #2 bidrog till 

lärandet, och utvecklade åsikter om meningsskapande. Studiens resultat skulle kunna generera 

underlag till att fler pedagoger väljer att erbjuda handen som ett verktyg och handavtrycket 

inom måleri i ämnet bild.   
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Bild #1: Illustrationen på framsidan visar ett handavtryck och två konståkare som 

representerar fokusgrupperna för studien. Utförda av Anna Pokrovskaja 2019 

                                                             
1 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Bildämnet, Centralt innehåll bild 
Redskap för bildframställning, 2011, s. 22 
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1. Inledning 

Lärare uppmanar barn och ungdomar att uttrycka sig kreativt i ämnet bild och arbeta fram 

uppgifter som följer kursplanen med skolans värdegrund och uppdrag. Läroplanen för 

grundskolan (2011) föreskriver att lärare ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

att uppmuntra till en livslång lust att lära.2 Ett syfte med ämnet bild är att lärare ska undervisa 

och uppmuntra eleverna till att framställa och presenterar egna bilder, med olika metoder, 

material och uttrycksformer. Lärare ska uppmuntra till att arbeta både undersökande och 

problemlösande, vilket ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för 

kreativt skapande.3 

Gång på gång under min verksamhetsförlagda utbildning och utanför skolan som tränare i 

konståkning, har jag mött elever där det meningsfulla sambandet mellan uppgift och kroppen 

som verktyg delvis gått förlorat. Kopplingen mellan elevernas uttryck, motivation och handen 

har noterats genom att elever tidigare muntligt uttryckt att de inte finner någon mening med 

att utföra uppgifter där lärandet kan uppfattas som abstrakt. I handavtrycket finns något 

personligt och spännande. Det finns givetvis många typer av avtryck. I den här studien 

undersöks kroppsliga och minnesvärda avtryck. Syftet är att göra det personliga 

handavtrycket ännu mer konkret. Det är fokusgruppernas tankar och upplevelser kring icke 

beständiga uppgifter och meningsskapandet som analyseras i denna studie. Studiens resultat 

kan ge underlag för pedagoger i hur de kan motivera elever till att använda handen som ett 

verktyg. 

1:1     Bakgrund 

I läroplanen för grundskolan 2011 framkommer det att ett centralt innehåll i bildämnet är att 

läraren ska arbeta med material och verktyg för två- och tredimensionellt skapande, samt hur 

dessa kan användas för bestämda syften.4 Lärare förväntas dock att självmant välja ut vilka 

redskap och verktyg som används. Här är ingången till studien; varför inte uppmuntra till 

användning av handen och handavtrycket inom måleri under bildlektioner?    

                                                             
2 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Bild, Centralt innehåll bild, Redskap 
för bildframställning, 2011, s. 22 
3 Ibid, s. 22 
4 Ibid, s. 22 
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På institutionen IBIS vid Konstfack, utbildas 

framtida lärare för att kunna undervisa i bild 

och slöjd i grundskolan. Kurser i måleri har 

ingått i utbildningen, bland annat kursen 

illusoriska rum där en kunde fördjupade sig 

inom en måleriteknik. Fördjupningen syftade 

till att arbeta med tekniker inom vilka 

lärarstudenten kunde utveckla sin kunskap.  

Där och då uppkom tankar kring vad lärare uppfattade som nya tekniker, 

metoder och verktyg. I kombination med akrylfärg återupptäckte jag mina händer och hittade 

ett för mig helt nytt uttryck.5 Tanken väcktes hur andra lärare tänkte om detta och hur 

framtida lärare skulle kunna använda sig av denna teknik med sina framtida elever.  

Aristoteles, ansåg att människans dygd och samhället inte kan uppkomma av sig själva. 

Människor lever i sociala gemenskaper och behöver ett organiserat styre som ska reglera den 

sociala gemenskapen.6 I denna studie refereras delar av studien till ett organiserade styre som 

Skolverket. Som nämns under kapitlet Syfte, står det i läroplanen för grundskolan 2011 under 

ämnet bild framskrivet för åk 7–9 en del benämnt som Redskap för bildframställning. I 

skrivelsen framgår vad eleverna ska arbeta med, men inte med vilka verktyg. Under tidigare 

verksamhetsförlagda utbildning skedde samtal med handledare i bild. Temat för samtalen var 

bland annat avtryck med händer: ”Det blir för mycket kladd och tar för lång tid att förbereda 

att arbeta med händerna.”  Klassrummet kan också begränsa möjligheterna till att arbeta med 

enbart händerna inom måleriet i ämnet bild.  

Jag vill göra den här studien därför att jag anser att det är viktigt att införa rörelser och 

aktivera kroppen. Genom att använda handen och handavtrycket bidrar man i undervisningen 

till kroppslig aktivitet. Med min bakgrund som konståkningstränare sedan 20 år tillbaka och 

sedan 2009 i Konståkningsklubben i Sundbyberg träffar jag många barn och ungdomar som 

utövar fysisk aktivitet i någon form. I denna studie blir det aktuellt att utforma en bilduppgift 

som leder till kroppslig aktivitet i samband med att den aktiverar händerna i skapande 

moment. Överläkaren i psykiatri Anders Hansen beskriver det som följande: 

                                                             
5 Bild #2, bildkälla: Pokrovskaja Anna, ”Touch of jungle”, 2016 
6 Lindqvist, Gunilla, Vygotskij och skolan, Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet. 
(red), Studentlitteratur AB, 1999, s. 29 

Bild #2 
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Man vet idag att hjärnan är enormt föränderlig. Det bildas ständigt nya hjärnceller och nya 

kopplingar skapas och försvinner. Allt du gör, till och med varje tanke du tänker, förändrar din 

hjärna lite grann. Och det gör i allra högsta grad även motion och träning. När du rör på dig blir 

du inte bara piggare och mår bättre, det påverkar också koncentrationen, minnet, måendet, 

sömnen, kreativiteten och stresståligheten.7  

Även forskning om förskolan som pedagogisk arena beskriver att fysisk aktivitet definieras 

som all rörelse som produceras av skelettmuskulaturen och som resulterar i en substantiell 

ökning av energiomsättningen. Begreppet fysisk aktivitet innefattar alltså alla former av 

kroppsövningar, det behöver inte vara specifika idrottsrörelser utan det är alla vardagsrörelser 

också.8 Att använda kroppen i konsten, närmare bestämt handen för att åstadkomma 

handavtryck, bidrar också till rörelser. Förutsättningarna för bildämnet inom vilket 

klassrummet ryms beskrivs av Skolverket som yttre förutsättningar. I Skolverkets 

undersökning framkommer att situationen med brist på lokaler och utrustning för bildämnet är 

oroande generellt för elever i den svenska skolan. Många elever i årskurs 6 saknar dessutom 

en särskild lärosal för bildarbete. Elever i årskurs 9 tenderar samtidigt att sakna verktyg för att 

alla ska kunna arbeta samtidigt med samma uppgift.9  

Forskning med fokus på förskolan som lärandemiljö, visar också på att barn i ett tidigt stadie 

ska börja utveckla finmotoriken, trots detta uppmuntras inte de yngre barnen i förskolan att 

använda enbart sina händer när de målar. I en sociokulturell syn på lärande betonas inte bara 

den organiserade undervisningen i skola och andra institutioner utan också det lärande som 

sker i det dagliga livet.10 Ett citat taget ur boken Formulera, från år 2017, författad av 

bildläraren och konstnären där Karin Furness är talande: 

                                                             

7 Hansen, Anders, Hjärnstark: Hur motion och träning stärker din hjärna, Fitnessförlaget, 2016, s. 2 
8 Skolverket, Artikel, Förskolans betydelse för barns rörelseförmåga, fysiska aktivitet och hälsosamma livsstil, 
2019 
https://www.skolverket.se/download/18.7f0610616b709c26f72dff/1570188055029/F%C3%B6rskolans%20bety
delse%20f%C3%B6r%20barns%20r%C3%B6relsef%C3%B6rm%C3%A5ga,%20fysiska%20akivitet%20och%
20h%C3%A4lsosamma%20livsstil.pdf Besökt 2019-12-23 kl.15.00 
9 Skolverket, rapport 423 Bild i grundskolan, En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, 2015 s. 33 
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65b974/1553966248586/pdf3497.pdf Besökt 2019-
11-19 kl.14.00 
10 Lindqvist, Gunilla, Vygotskij och skolan, Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet. 
(red), Studentlitteratur AB, 1999, s. 105 
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Pröva att erbjuda de yngsta barnen små papper och smala penslar. Jag brukar aldrig uppmuntra 

till att måla med händerna eftersom det inbjuder till slöseri och kräver mycket städning.11 

 1:2 Problemformulering  

 Jag har under min pedagogiska praktik och utbildning noterat att det finns ett motstånd att 

uppmuntra till användning av handen och handavtrycket inom måleri under bildlektioner. 

Lärare från min verksamhetsförlagda utbildning har argumenterat emot användandet av 

handavtrycket i undervisningen. Tidsbrist, städning och bristfälliga motiveringar till sådant 

arbete i kursplanen har varit några argument. Dock anser jag att individuella och kollektiva 

skapandeprocesser kan vara viktiga i såväl lärandet som minnesskapande aktiviteter. Ett sätt 

att åstadkomma detta kan vara att aktivera kroppen i kreativa skapandeprocesser. 

1:3 Syfte 

Med detta som bakgrund och problemformulering har jag således kommit fram till studiens 

syften: 

1: att testa metoder för att medvetandegöra och uppmuntra till att använda handen och 

skridskon som verktyg, där handavtryck i snö syftar till att åstadkomma en ökad förståelse 

och insikt att kroppen kan vara ett direkt eller indirekt verktyg i skapandeprocesser,   

2: att generera samtal mellan deltagarna om beständiga eller icke beständiga motiv, igenom 

att deltagarna utför handavtryck i snö som inte är beständiga, 

3: att inspirera lärare och pedagoger att utveckla didaktiska metoder för bildundervisningen, i 

vilka de uppmuntrar elever att använda handen som ett verktyg. 

Det analytiska begreppsparet “tool” och “sign” introduceras vidare i kapitel Mediering, dessa 

analytiska begreppspar har aktiverat nedanstående frågeställningar. 

 

 

                                                             

11 Furness, Karin, Formulera, Bild och projekt i förskolan, Liber, 2017, s.119 
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1:4 Frågeställningar 

1: Utifrån begreppet ”tool” ställs frågan: hur kan möten, erfarenheter och upplevelser av ett 

för eleven nytt verktyg ge nya möjligheter i kreativa skapadeprocesser?   

2: Utifrån begreppet ”sign” ställs frågan: hur kan metoderna i workshop #1 och #2 generera 

och synliggöra känsloupplevelser, minnen och meningsskapade? 

2 Empiri 

Studien består av ett flertal moment som beskrivs under nedanstående rubriker:  

2:1 Enkätundersökning med anonyma konståkare 

13 konståkare i olika åldrar från Konståkningsklubben i Sundbyberg med elitinriktning, 

vidare framskriven med förkortningen (KKSU), bjöds in för att delta i enkäten. Av dessa 13 är 

samtliga kvinnor varav tio går i årskurs 9, en går i årskurs 7, en går i årskurs 4 och en går i 

årskurs 1. Enkäten skapades på webbenkater.se och fungerade som en metod för att samla in 

svar på studiens frågeställningar. Enkäten var styrd med 1 x 2 frågor som utformas för att 

fånga upp konståkarnas frekvens till att använda handavtrycket inom måleri i ämnet bild. 

Deltagare har därefter inte deltagit i workshopen, utan enbart deltagit i enkätundersökningen. 

Utifrån svaren på enkäten har i första hand konståkare i årskurs 7–9 kontaktats för att delta på 

workshop #1. Samtliga tabeller och frågor går att se under bilaga 4. 

2:2 Intervju med lärare och lärarstudenter 

En intervju fördes med 4 anställda lärare varav 3 kvinnor och 1 man verksamma som 

handledare på Konstfack. Samt 4 lärarstudenter varav 3 kvinnor och en 1 man som alla gick 

på det avslutande året på Konstfack vid lärarutbildningen, med inriktning för grundskolan. 

Intervjuns syfte var att ta reda på hur vuxna med erfarenhet av undervisning inom bildämnet, 

ser på handen som verktyg i bildundervisningen. Samtidigt som den vidare utforskar kring 

begreppen sign och tool. Intervjun spelades in med en mobiltelefon.12 

  

                                                             
12 Intervju med lärare och lärarstudenter på konstfack: Undersökningen 2019-10-08 med lärare och lärarstudenter 
på konstfack finns inspelad på mobiltelefon i sin helhet på ca 5 minuter finns i uppsatsförfattarens ägo. 
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2:3 Intervju med rektor 

Under intervjun med Natalia Gura Strinnholm, rektor vid Institute af lärande uppkom 

bakgrundsinformation om kunskapsläget kring skriftliga/digitala inlämningar och musikens 

roll/funktion i skapandeprocesser och lärande. Delar av denna intervju relevanta för studien, 

för att få kunskap om rektorns sätt att tala om fenomenet handen som verktyg har 

transkriberats. Intervjun gjordes 2019-10-05 och är i sin helhet ca 40 min lång. Hela intervjun 

finns inspelad med mobiltelefon i uppsatsförfattarens ägo. 

2:4 Studiens fokusgrupper  

Fokusgruppen består av sammanlagt 17 deltagare varav 15 kvinnor och 2 män, som åker 

konståkning utöver sin ordinarie skolgång. Deltagarna delades in i tre olika fokusgrupper 

varav de var 5 deltagare i fokusgrupp 1 och 2 samt 7 deltagare i fokusgrupp 3. 

Fokusgrupperna benämns hädanefter som fokusgrupp 1 årskurs 1–4, fokusgrupp 2 årskurs 5–

6 och Fokusgrupp 3 årskurs 7-9. Fokusgruppen kontaktades efter enkätundersökningen vars 

resultat visade att en äldre fokusgrupp var att föredra till studien. Därav kontaktades inför 

urval av fokusgrupp i första hand föreningens äldre konståkare. Det var först enbart yngre 

åkare i årskurs 1–6 som anmälde sig till workshop #1, där dom två första fokusgrupperna 

skapades. Samma dag som workshop #1 skulle utföras ville flera av de äldre deltagarna vara 

med (årskurs 7–9), därmed skapades en tredje fokusgrupp med äldre deltagare.  

2:5 Utformning av workshop #1 

Under workshop #1 skedde samma workshop med tre olika fokusgrupper (se ovan), under tre 

olika tillfällen. Under workshop #1 genomfördes ett flertal moment: Samtal #1, bildvisning, 

handavtryck, deltagandeobservation. Syftet var att medvetandegöra handen som ett verktyg 

och handavtrycket inom måleri i ämnet bild. Mer utförligt beskrivs ovanstående under kapitel 

Metod. 

2:6 Utformning av workshop #2 

Under workshop #2 med samtliga fokusgrupper vid ett tillfälle genomfördes ett flertal 

moment: Beskrivande text, stop-motion-film, skriftliga reflektioner, samtal #2. Syftet var att få 

syn på fokusgruppernas tankar kring workshop #1 samt gruppernas meningsbyggande tankar 
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kring icke bestående handavtryck i snö. Mer utförligt beskrivs ovanstående under kapitel 

Metod. 

3. Urval och avgränsningar 

Studien har medfört vissa urval och avgränsningar för att ringa in syfte och frågeställningar, 

nedan har dessa delats upp i följande underkategorier:  

3:1 Fokusgrupper 

Fokusgrupperna består av konståkare i KKSU. Deltagarna utför en konstnärlig praktik, dem 

uttrycker sig med perfektion och en frihetskänsla i kropp och sinne till musik. Deltagarna är 

också utbildade inom koordination och mental träning. Varje skridskoskär på isen lämnar ett 

spår. Inom konståkningen genomförs tester för att avgöra åkarnas kunskapsnivå. De ”ritar 

olika mönster” på isen. Tidigare kallades dessa mönster för figurteckning, idag är de 

förenklade varianterna kvar inom något som heter basic-tester. De utförs av alla tävlingsåkare 

inom Sverige där renhet av skär, kroppskoordination, hållning och fart premieras. Alla 

deltagare i fokusgruppen har alltså någon form av konstnärlig bakgrund och förkunskap om 

digitala hjälpmedel. Men de har jämlika kunskaper vad gäller användandet av sina 

handavtryck inom måleri i ämnet bild, dvs inga förkunskaper alls.  

3:2 Forskningsetik  

Fokusgruppen består av deltagare i olika åldrar och årskurser. Inför varje workshop har 

information skickats ut till föräldrar och vårdnadshavare om den planerade workshopen, att 

det bygger på frivilligt deltagande. Deltagarna har närsomhelst under studien kunnat välja att 

avbryta sitt deltagande.  

3:3 Handavtrycket 

Möjligheten att få göra ett eget avtryck innan man lämnar denna värld har sedan en tid 

påverkat mitt tankesätt. Därav titeln ”Make A Mark”, som har en dubbel betydelse. Tanken 

var att göra ett riktigt avtryck på snö, men som med tiden smälter bort och alltså inte finns 

kvar, såvida det inte dokumenteras via fotografi samt inombords med deltagarnas kollektiva 

minne om workshopen. Eftersom handavtrycken smälter bort avdramatiseras idén att lämna 

ett bestående avtryck efter sig. Denna idé utgick från en romantiserad bild kring hur lärare 
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skulle kunna utveckla uppgifter som inte efterlämnade fysiska artefakter, som behöver ställas 

ut eller visas upp för att kunna bevaras/dokumenteras. Studien är avgränsad till måleri inom 

ämnet bild och ytterligare avgränsad till handavtrycket, detta för att väsentligt rama in 

studiens innehåll.  

3:4 Musiken som en ingång till måleriarbetet  

I denna studie har musik använts med det övergripande syftet att fokusgrupperna fick möta ett 

för dem känt uttryck, musik, samtidigt som de arbetade med ett för dem mindre känt område, 

måleri på snö. Rektor Natalia Gura Strinnholm, som intervjuades under denna studie, 

påpekade:    

Musik är det mest abstrakta, ord och handlingar är mer konkreta än musik. Musik kan förstärkas av 

bilder och bilder kan också förstärkas med musik. Dom begreppen, bild och musik är båda väldigt nära 

varandra, båda kan vara abstrakta och tolkningsbara. Känslor kan också vara abstrakta. Allt detta är 

väldigt viktigt för barns utveckling, när dom utsätts för dessa lär dom sig att hantera sina känslor och 

berätta kring sina bilder som samtidigt kan utveckla deras språkkunskaper. Bild och musik hör ihop, jag 

tror det är en bra idé att använda sig av musiken till skapande uppgifter.13 

3:5 Val av musik, fokusgrupp, snö och färg  

Klassisk musik är ett brett begrepp som kan omfatta ett oändligt antal stilar och rytmer av 

klassisk musik. Jazz i rätt tempo tilldelas exempelvis också titeln klassisk musik. Såhär 

beskrivs begreppet klassisk musik av musikkritikern Nicholas Ferrada-Noli: 

Klassisk musik som begrepp är egentligen ganska luddigt – för ordet ”klassisk” leder tanken till 

något gammalt, medan ”klassisk musik” ofta åsyftar även modern musik som inte är popmusik. 

Klassisk musik kan delas in i olika genrer allt från musik för ett soloinstrument, över 

kammarmusik (några få instrument), konstsång (vanligen sång och piano), konserter för 

soloinstrument och orkester samt kör- och kyrkomusik, till symfonier, och den modernare 

musiken.14 

                                                             
13 Intervju med rektor Natalia Gura Strinnholm, 2019-10-05 är i sin helhet ca 40 min lång. Hela intervjun finns 
inspelad med mobiltelefon i uppsatsförfattarens ägo. 
14 Ferrada-Noli, Nicholas, Den andra musiken: En introduktion till att lyssna på klassisk musik, bokförlaget 
Atlas, 2017 s. 3  
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Den klassiska musiken som ingår i denna studie är specifikt hämtad utifrån konståkarnas 

programmusik, såsom Bach och filmmusik från Alice i underlandet. Musiken är individuellt 

utvald så att varje enskild åkare ska ges möjligheter att uttrycka sig genom konståkning, 

samtidigt som de tolkar musiken med kroppsrörelser och känslor. Musiken är viktig för denna 

fokusgrupp och var därför en komponent som inkluderades i studien. 

Till workshop #1 - som involverade musik, snö och måleri med handavtryck – söktes 

fokusgrupper som hade erfarenhet av både målarduk-måleri och musik. I den här studien 

ritade fokusgruppen på isen (med sina skridskor) samtidigt som de utförde sin konstnärliga 

praktik till musik. Ismaskinen spolar isen mellan träningspassen, en process där följande 

ingår: spolningen av isen genererade stora mängder snö. För fokusgrupperna blev isen de ritat 

på till snö efter att isen spolats. Snön blev en slags “målarduk”, på vilken de uttryckte sig till 

klassisk musik. Snö var alltså en komponent i studien på vilken fokusgruppen utförde sina 

handavtryck. Ytterligare en komponent var färg. Syftet att införa någon sorts färg var att 

förhöja den estetiska processen och locka fokusgruppen till ett lustfyllt arbete. Färgen var en 

vattenfärg, för minsta möjliga miljöpåverkan, med hänsyn till allergier eller missfärgningar på 

golvytor efter användning.  

3:6 Deltagandeobservation 

Under deltagandeobservationen betraktades fokusgrupperna utifrån vad som var vanligt i en 

vardaglig förståelse av ett nytt fenomen. Det vill säga hur deltagarna rörde sig på en 

ursprunglig plats (ishallen) kring ett för dom nytt koncept (att måla med händerna). Alla tre 

fokusgrupper hade olika förutsättningar inför sina workshops. De första två var inomhus på en 

upplyst liten yta i direkt anslutning efter varandra och den sista var förlagt utomhus. 

Kroppsrörelser och handavtryck blev därför mer eller mindre begränsade/fria under de olika 

förutsättningarna. Ytorna tilldelades av vaktmästarna och tidspress mellan is-spolningar och 

pågående aktiviteter på idrottsplatsen medverkade till en tidsbegränsning. Det fanns 20 

minuter att tillgå per grupp för att utföra observationer, process och workshop #1. 

4.  Metod  

Under arbetet med denna studie har några metoder använts som syftade till att 

medvetandegöra handens avtryck, det vill säga handavtrycket inom måleri i ämnet bild. I 

studien undersökes hur man kunde synliggöra handens grundläggande funktioner som ett 
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verktyg i måleri. Vidare hur andra lärare och lärarstudenter såg på handen som ett verktyg i 

bilden. Musik inkluderades i studien, vidare undersöktes om och hur musik kunde vara en 

bidragande faktor till att uttrycka sig kreativt med sitt handavtryck. 

4:1 Val av metod och tillvägagångssätt 

Jag är alltså anställd som tränare på Konståkningsklubben i Sundbyberg. Ur denna praktik 

kom inspiration av att arbeta med konståkare och de lokala förutsättningar som fanns i en 

ishall. Verk utförda av andra konstnärer med koncept inom body-art (Se mer under kapitel 

Inspiration) fick effekter på en workshopsuppgift som utfördes med tre fokusgrupper. En 

enkät och intervjuer med lärare, lärarstudenter och rektor gav upphov till de frågor som kom 

att ställas till fokusgruppen. Ambitionen var att workshop #1 skulle vara pedagogiskt upplagd, 

med en tillåtande, lustfylld atmosfär. Parallellt lästes skolverkets läroplan för grundskolan 

2011 och undersökningar som genomförts om bildämnet. Ambitionen var att fördjupa 

kunskaperna om handavtryckets närvaro eller frånvaro inom måleriet. Vidare gjordes en 

projektplan för hela studien. Nedan beskrivs projektplanen och vilka moment som fanns med i 

studien. 

4:2 Metod för enkätundersökning 

Enkäten i studien framställdes via hemsidan webbenkater.se. Alla deltagarna besvarade 

enkäten från mobila enheter på annan ort. Enkäten skickades ut två veckor inför urval av 

fokusgrupp och svarsformulären skickades in till ovanstående sida inom två dagar. En 

deskriptiv analys användes då studien syftade till att kartlägga, beskriva och sammanställa 

frekvensen av användandet av handen som verktyg inom måleri i ämnet bild.  

4:3 Metod för intervjuer med lärare, lärarstudenter och rektor 

Den andra delen i undersökningen bestod av en inspelad intervju med lärare och 

lärarstudenter på Konstfack. Temat var vilka verktyg som handen kunde efterlikna/ersätta i 

ämnet bild. Intervjuns syfte var att inkludera andra lärare och lärarstudenters synsätt och idéer 

om handen som verktyg inom bildämnet. 

En rektor vid en skola i Stockholmsområdet intervjuades för att uppdatera om det 

digitaliserade och skriftliga kunskapsläget samt sambandet mellan musik och lärande. 

Informationen som inhämtades genom intervjun användes som bakgrundsinformation till 
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studien. Syftet med detta var dels att fånga upp rektorns kunskaper kring fenomenet handen 

som verktyg samt att vidare förklara de närstående analytiska begreppsparet ”tool” och ”sign” 

som skrivs fram under teorikapitlet.  

Datamaterialet från intervjuer med lärare, lärarstudenter och rektor analyserades med 

en kvalitativ analys enligt Graneheim och Lundman (2004).15 Utmärkande för den kvalitativa 

analysen är fokuseringen på helheten i det som undersöks istället för delarna. Analysen ska 

lyfta fram och visa de bakomliggande strukturerna i det undersökta problemet.16  

4:4 Metod för workshop #1 med tre fokusgrupper enskilt 

En autoetnografisk roll intogs i denna studie utöver nedanstående metoder för 

empiriinsamling. Autoetnografi är en forskningsmetod som använder forskarens personliga 

erfarenheter för att förstå och förklara kulturella fenomen. Autoetnografi utgår från forskaren 

själv, hens erfarenheter och möte med den sociala miljö som studeras17. Dock intogs inte en 

renodlad autoetnografi men det fanns värde i att lära från metoden. All vetenskap är socialt 

producerad enligt den sociokulturella teorin som valts till studien och forskarens bakgrund, 

åsikter och intentioner spelar roll, även den miljön där forskningen ägt rum i ishallen. Detta 

gör det svårt att göra anspråk på att vara objektiv. Med tanke på ovanstående kom jag att delta 

i frågeställningar och tolkningar som fokusgruppen samtalar om, jag kom att utgå ifrån 

deltagarnas handlingar och erfarenheter samtidigt som mina egna fick ta plats, då jag själv var 

en del i den miljö jag undersökte. 

En sociokulturell analys gjordes i samband med workshop #1 och #2. Inom den 

sociokulturella teorin framställs samspel, samarbete, mediering och proximal utvecklingszon 

som centrala delar av en människas lärande. I teoridelen presenteras dessa delar. Data från 

samtalen under workshop #1 samt de fotografier som dokumenterade fokusgruppernas 

konstverk överfördes till ett Word dokument där resultatet tydliggjordes i tabeller. Se bilaga 1. 

Vidare beskrivs alla moment som ingick i workshop #1: 

 

                                                             
15 Grandheim, UH, & Lundman, B, Qualitative content analysis in nursing research: consepts, procedures and 
measures to achieve trustworthiness, Nurse education today, 24, 2004, s. 105–112 
16 Christensen, Lars med flera, Marknadsundersökning: en handbok. Studentlitteratur: Lund, 2001, s. 297 
17 Adams, E, Tony, Jones, Holman, Stacy, Ellis, Carolyn, Autoethnography, understanding qualitative research, 
Oxford university press, 2014, s. 1-2 
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Samtal #1 

Workshopen var samtalsbaserad och finns inspelad i form av videoklipp från processen i 

uppsatsförfattarens ägo. Genom diskussioner och reflektioner samtalade vi om 

inspirationsbilder och tillvägagångssätt samt fokus på gruppens process genom de 

handavtryck de skapade. Under samtalen fördes ett öppet och tillåtande samtalsklimat med 

många frågor, idéer och reflektioner. Samtalet introducerades genom att beskriva hur 

konståkare använder kroppen för att tolka musiken genom att “rita” med skridskor; hur 

kroppen blir ett verktyg som kan förmedla uttryck till musiken och skridskorna blir ett 

verktyg för att förmedla precision. Vidare fokuserade samtalet på händer och hur de kan vara 

ett sätt att uttrycka sig. Se bilaga 1. 

Bildvisning 

Under momentet bildvisning introducerades en manlig och en kvinnlig konstnär, båda 

samtida, för att skapa ett samtal kring hur kroppen kunde användas för att skapa bilder inom 

body-art och varför det kunde vara viktigt att använda kroppen i ett konstnärligt utövande.18 

Handavtryck 

Under momentet handavtryck visades några olika sätt att göra ett handavtryck med vattenfärg 

på snö och hur vissa utav dessa kunde likna andra verktyg som finns inom måleri i ämnet bild. 

Exempelvis penseln. Dessa avtryck finns inte bevarade men visade på avtryck som skapades 

genom att trycka med framsidan och baksidan av hela handen, knuten hand, knogar, 

fingeravtryck och mindre linjer med naglar.  

Musikstycken hade i förväg valts ut som fokusgruppen var vana vid att höra. Musiken 

spelades upp under hela workshopen. Samtliga grupper bestämde att trycken skulle börja med 

en icke figurativ bild som skulle leda till en figurativ bild. Deltagarna valde en egen färg att 

trycka med. En turordning bestämdes, varje deltagare fick göra 1–4 tryck. Den svarta kulören 

introducerades. En diskussion inleddes om tänkbara motiv. Gruppen analyserade diskuterade 

och tolkade sina bilder under processen. 

 

                                                             
18 Konstnärerna Liu Bolin och Natalie Irish går att läsa om under bilaga 3. 
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Deltagandeobservation 

Under tre olika tillfällen för workshop #1, med tre fokusgrupper, utfördes en 

deltagandeobservation. Under denna fördes samtal, diskussioner och frågeställningar hos 

deltagarna kring deras arbetsprocess och bildskapande som framgår i bilaga 1. 

Fokusgrupperna befann sig i ishallen där de var vana att agera men utsättes för en ny uppgift 

på den platsen och överhuvudtaget för gruppen i fråga; att måla på snö med sitt handavtryck. I 

samtliga grupper observeras varje grupp för sig i de ”rum” där de utför sin process av måleri 

med handavtryck. Det vill säga hur de tog plats och rörde sig igenom olika tempon i arbetet 

med kroppsliga konstnärliga uttryck så som dans. Samt om de stod upp, satt på huk, lutade sig 

i processen när de målade med handavtryck. Observationerna och samtalet mellan mig och 

deltagarna finns bevarad i skriftlig form och därefter transkriberade till tabeller i ett Word 

dokument, bilaga 1. Samt med ljudupptagning via videoklipp.19  

4:5 Metod för workshop #2 med alla fokusgrupper 

Workshop #2 inleddes med en muntlig resumé av workshop #1. 14 av 17 deltagare närvarade. 

Mötet skedde i en av ishallens omklädningsrum och varade i ca. 60 minuter. Under samtalet 

delades deltagarna in i sina grupper för att sammanfatta en kort beskrivande text om 

workshopen som senare skulle presenteras under gestaltningen av fokusgruppernas konstverk 

på konstfack. Därefter tilldelades konstverken en titel. Sedan såg fokusgrupperna gemensamt 

på stop-motion filmen samtidigt som samma klassiska musik som de hört under workshop #1 

spelades upp från en mobilenhet i rummet. Slutligen skedde momenten Skriftliga reflektioner 

och samtal, i vilket fokusgrupperna individuellt besvarade ett skriftligt frågeformulär och 

diskuterade meningsskapande kring workshop #1.  

Vidare beskrivs alla moment som ingick i workshop #2: 

Beskrivande text 

Varje grupp skrev tillsammans beskrivande, handskrivna texter till sitt konstverk och 

namngav konstverken. Med texterna analyserade grupperna hur det abstrakta hade blivit till 

något figurativt. Syftet med texterna var att synliggöra gruppernas tankar kring analysen av 

                                                             
19 Videoupptagning med samtal från workshop #1 finns inspelad med mobil ca 15min lång i sin helhet i 
uppsatsförfattarens ägo. 
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deras konstverk och vad det föreställde. Varje grupps slutproducerade konstverk ställdes ut 

som ett fotografi med tillhörande texter i samband med gestaltningen på Konstfack. Bilaga 5.  

Stop-motion- film 

Alla processbilder från samtliga fokusgrupper resulterade i en film som deltagarna fick se 

under workshop #2. Filmen delades till deltagarnas egna mobila enheter. Vissa deltagare 

spred filmen till vänner och familjemedlemmar. Filmen ledde deltagarna vidare till att 

diskutera meningsskapande aspekter kring att lämna kollektiva avtryck, som inte är 

beständiga. Utdrag av stillbilder från filmen fanns med som fotografier under gestaltningen av 

studien på konstfack. All dokumentation skedde med kamera på mobiltelefon. 

Skriftliga reflektioner 

14 deltagare från samtliga grupper varav 13 kvinnor och 1 man besvarade i momentet 

skriftliga reflektioner ett individuellt skriftligt frågeformulär. Detta för att återkoppla till att 

man minns bättre när man skriver ned sina tankar. Samtliga frågeformulär samlades in. Syftet 

var att få syn på fokusgruppernas tankar om workshop #1 och kring meningsskapande med 

handavtryck som inte är bestående i snö. Se Bilaga 2. 

Samtal #2  

Syftet med samtalet var att redogöra fokusgruppens tankar och åsikter om handavtryck som 

försvinner i snön. Både medierande meningsbärande aspekter kring icke beständiga bilder 

(”sign”) togs upp och handen (”tool”) som ett nytt måleriverktyg för fokusgruppens deltagare. 

Samtalet finns antecknat skriftligt i uppsatsförfattarens ägo. 

4:6 Metod för gestaltning 

Till gestaltningen på Konstfack skapades utöver tre slutproduktbilder från workshop #1 och 

beskrivande texter från workshop #2 en film från workshop #1 med fokusgrupp 3 som visade 

hur de tillsammans diskuterade utformningen och placeringen på handavtrycken mot snön i 

ett skuggspel på ca 1 minut som visas i repris. På ena väggen hängde en bild gjord med mina 

egna handavtryck under kursen Illusoriska rum på konstfack ur vilken ursprungsidén till 

denna studie föddes. På andra väggen framgick genom fotografier som dokumenterades på 

plats i ishallen på vilket sätt deltagarna i fokusgrupperna utför sin process att trycka med 

handavtryck, färg och snö under workshop #1. Slutproduktsbilderna var tänkta att aktivera 
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besökaren på konstfack med en förförståelse för att medvetandegöra handen som ett verktyg 

och handavtrycket inom måleri i ämnet bild. 112 Besökare valde att lämna ett eget 

handavtryck på en vägg. För att koppla till att fokusgruppernas handavtryck smälte bort i snön 

målades samtliga besökares handavtryck över med vit väggfärg och väggen återställdes till 

ursprungligt skick i videon. Detta dokumenterades och spreds via sociala medier20. För bilder 

och mer utförlig beskrivning se bilaga 5. 

5. Teori och tolkningsram 

Studien tar avstamp i en socialkonstruktionistisk kunskapssyn. Lenz Taguchi professor inom 

pedagogik och barn och ungdomsvetenskap beskriver det som att världen inte är konstant, 

utan snarare befinner sig i ständig förändring.21 Taguchi argumenterar för att ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt möjliggör en öppenhet till förändring och transformation av 

lärarens praktiker, lärprocesser och subjektiviteter.22 Detta innebär att sociala fenomen aldrig 

är definitiva eller fullständiga eller totala. Ett grundläggande synsätt i en 

socialkonstruktionistisk kunskapssyn är istället att sociala fenomen utvecklas, omförhandlas 

och omdefinieras, vilket ger utrymme för nya dimensioner i olika sociala fenomen.23 Det är 

just den teoretiska aspekten att sociala fenomen utvecklas, omförhandlas och omdefinieras 

som inspirerat till denna studie, mer konkret innebär det att man med denna teori kan 

synliggöra deltagarnas kollektiva reflektioner och bidra med lärdomar som för de 

medvetandegör handen som ett meningsfullt verktyg inom måleri. Omförhandlingen av ett 

socialt fenomen innebär i denna studie att man utgår från den vanligt förekommande normen 

inom måleri: att använda penseln som redskap.  

I varje situation finns möjlighet att ta till oss kunskaper från medmänniskor i 

samspelssituationer.24 Det är alltså viktigt att förklara för eleven varför och vad hen lär sig. I 

denna studie riktas meningsskapandet till känsloupplevelsen ”sign” för att synliggöra att 

lämna ett icke bestående avtryck som deltagaren delar kollektivt igenom minnen med 

fokusgruppen. Samtidigt som den sociokulturella teorin spelar in när fokusgruppen 

                                                             
20 Videolänk till stop-motion-film som skapades under gestaltningen till Make a Mark studien med 112besökare 
under pedagogisk festival: https://youtu.be/7KrC9PM15AM  Pokrovskaja, Anna, Make a Mark, 13-14/1 2020 
21 Lenz, Taguchi, Hillevi, Varför pedagogisk dokumentation, HLS förlag, 2008, s.29 
22 Ibid, s. 31 
23 Winthea, Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000, s. 31 
24 Sälsjö, Roger, Den lärande människan-teoretiska traditioner i Lundgren, Ulf P, Sälsjö, Roger & Liberg 
Caroline (red) Stockholm: Natur och Kultur, 2014, s. 119 
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tillsammans skapar en förståelse för handen som ett ”tool” för att synliggöra handavtryckets 

och handens funktion som verktyg.  

 Aktivitet är ett nyckelord i lärande och utveckling. Lev Vygotskij, pedagogisk teoretiker vars 

teorier uppmärksammades under 1960-talet, lanserade idén om att mänsklig utveckling sker i 

samspel med individens omgivning i högre grad än en individuell process. Vygotskij förklarar 

att bland annat tänkande, problemlösning, emotioner och vilja inte är sprungna ur en 

inre fantasivärld, utan må förstås som aktiviteter. Det är, enligt Vygotskij, i människors 

faktiska och praktiska liv som psykologiska processer har sin grund. Det är således vad barn 

och ungdomar gör när de är i förskolor och skolor som är avgörande för deras utveckling - 

inte vad de “har i huvudet”.25 

5:1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien tar likaså avstamp ur sociokulturella perspektiv. Vi människor lär oss i sociala 

sammanhang och vi lär oss tillsammans. Dessa tankar kring sociokulturellt perspektiv 

härstammar från den ryske psykologen L.S. Vygotskijs bok Mind in society, från 1978.26 

Individer lär sig och delar tankar, erfarenheter och insikter i sociala kontexter, i interaktiva 

och mellanmänskliga dialoger. Där sker lärdomsprocesser, kunskapsinhämtning och 

kunskapsförmedling. Kulturella och sociala kontexter är av största vikt i den sociokulturella 

teorin. Språket och symbolerna får effekter på våra tankar. Samtidigt som fokusgrupperna i 

denna studie tar del av kunskapen som lärs ut, tar pedagogen del av deras individuella sätt att 

ta sig an uppgiften. Deras frågeställningar och deras arbetsprocess påverkar såldes 

pedagogens arbetsprocess. Vi människor lär oss ofta tillsammans där individuella erfarenheter 

och utgångspunkter, tankar, känslor och åsikter, får effekter på gruppens kollektiva agerade. 

Det är alltså otillräckligt att tänka sig att alla ska kunna ha samma syn på något även om man 

anser sig tänka i sociokulturella riktningar som en grupp. Inom gruppen - trots eventuella 

skilda åsikter - kan en lära sig som ett kollektiv. Vilket är en central aspekt inom 

sociokulturell teori. Rektor Strinnholm beskrev i intervjun om att det är ”luddigt när handen 

slutar vara ett verktyg och ett annat fysiskt verktyg tar vid” detta förklaras ytterligare av 

                                                             

25 Strandberg, Leif, Vygotskij i praktiken bland plugghästar och fusklappar, Studentlitteratur AB, 2017, s. 11  

26 Vygotsky, Lev, Semenovich. Mind in Society: the development of Higher Psychological Processes, United 
stated of America: Harvard university press, 1978, s. 2 
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Sälsjö. Ur det sociokulturella perspektivet använder människor två slags artefakter, språkliga 

och materiella.27 Språket är intellektuella och mentala redskap för att tänka och 

kommunicera.28 Fysiska redskap underlättar fysiska aktiviteter, exempelvis en penna för att 

skriva.29 Språkliga och fysiska redskap kan ibland vara svåra att skilja på, de förekommer 

tillsammans och utgör varandras förutsättningar30.  Begreppen ”Sign” och ”tool” fungerar 

som teoretiska och analytiska begrepp och har aktiverat studiens syfte och frågeställning. I det 

närmast följande förtydligas dessa begrepp.  

5:1:1 Mediering 

Lev Vygotskij skiljer på ordet ”sign” (tecken, språk, symbol) och ordet ”tool” (varierande 

externa redskap). Vygotskij skriver också att människan använder sig av tecken ”sign” som 

ett hjälpmedel för att komma ihåg saker. Vygotskij klargör att det inte finns många likheter 

mellan begreppen. 

To imply the identity of these similar concepts. We should not expect to find many similarities 

with tools in those means of adaptation we call signs.31 

Vygotskij tillskriver att såväl ”sign” som ”tool” har medierande funktioner. Därför är det 

viktigt att förklara begreppet medierad aktivitet: I denna studie används till exempel handen 

som redskap för att uppmana till syftet med att aktivera den hos deltagarna och 

förhoppningsvis införa större kunskap för framtida elever och pedagoger kring att använda sig 

av sina egna händer, under fler tillfällen och årskurser inom ämnet bild och måleri inom 

bildämnet än vad som representeras idag. Medieringstanken som Vygotskij förmedlar har han 

hämtat från Hegel och Marx. Så här citerar Vygotskij Karl Marx, som skriver att människan: 

Uses the mechanical, physical, and chemical properties of objects so as to make them act as 

forces that affect other objects in order to fulfill his personal goals.32 

Vygotskij föreslår att ”signs” och ”tools” påverkar mänskligt beteende på olika 

sätt. Innebörden av ”Tools” gör att vi kan tänka oss att en som individ försätts i en ny 

                                                             
27 Sälsjö, 2014, s. 298 
28 Ibid, s. 249 
29 Ibid, s. 249 
30 Ibid, s. 300 

31 Strandberg, Leif, Vygotskij i praktiken bland plugghästar och fusklappar, Studentlitteratur AB, 2017, s. 53 

32 Ibid, Karl Marx citerad ur Vygotskij, 1978, s. 55 
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situation, detta leder till förändringar i ens egen omgivning.  Indirekt medverkar detta till att 

man kan förändrar sitt beteende, som öppnar upp för möjligheten att agera på ett nytt sätt. Så 

som handen kan bli ett nytt måleriverktyg för fokusgruppen. 

Begreppet ”signs” skiljer sig således från begreppet ”tools”. Ens omgivning skiljer sig 

ingenting externt men ”signs” begreppet är riktat inåt. Det leder till en annan typ av mediering 

exempelvis ett sådant scenario som neurologiforskarna Ann Mangen och Lillian Balsvik 

beskriver i sin forskning, nämligen att vi minns bättre när vi skriver ner någonting på ett 

papper med handen och pennan, (se Forskning om handen och hjärnan) blir själva pennan en 

symbol som kan hjälpa en att minnas. I denna studie blir det istället minnesupplevelsen inom 

fokusgruppen och meningsskapandet av det icke beständiga motivet med handavtrycket som 

blir symbolen. 

Mediering innebär att tänkandet och föreställningar är framvuxna ur kulturen, och vi hanterar 

verkligheten med hjälp av olika artefakter.33 Människan är inte antingen teoretisk eller 

praktisk, utan både och i alla situationer måste det finnas reflektion, kunskaper och fysisk 

handling för att det ska ske utveckling.34 Att betona skillnaden mellan begreppen ”signs” och 

”tools” är således viktigt.Vygotskij skriver: 

The use of artificial means, the transition to mediated activity, fundamentally changes all 

psychological operations just as the use of tools limitlessly broadens the range of activities 

within which the new psychological functions may operate. In this context, we can use the term 

higher psychological functions or higher behaviour as referring to the combination of tool and 

sign in psychological activity.35 

 Innebörden av begreppet ”tool” är att det är möjligt att tänka sig, att individer som försätts i 

en ny situation leder till förändringar i ens egen omgivning. Indirekt medverkar detta till att 

man kan förändrar sitt beteende, som i sin tur kan öppna upp för möjligheten att agera på ett 

nytt sätt. Att introducera nya ”tool”, det vill säga redskap eller verktyg i en lärandeprocess kan 

vara att öppna upp för förändringar att agera på nya sätt.   

Begreppet ”sign” är på ett annat sätt, det kan leda till en annan typ av mediering. ”Sign” 

fungerar då som en symbol som kan hjälpa en att minnas. Begreppen ”sign” och ”tool” är 

                                                             
33 Sälsjö, 2014, s. 81 
34 Ibid, s. 301 
35 Vygotsky, Lev, Semenovich. Mind in Society: the development of Higher Psychological Processes, United 
stated of America: Harvard university press, 1978, s. 55 
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därmed inte identiska och ska inte blandas ihop. I denna studie motsvarar handen begreppet 

”tool” och användandet av handen som verktyg och handavtrycket inom måleri i ämnet bild. 

Avtrycket inombords motsvarar ”sign” som syftar till att synliggöra känsloupplevelsen. Efter 

att ha utfört workshopen kan handavtrycket ge upplevelseeffekter, och meningsbyggnaden 

kan ge minnen. Konkret har man i denna studie iscensatt olika lärandeupplevelser med 

deltagare.  

5:1:2 Proximal utvecklingszon 

I denna studie introduceras verktyget handen som deltagarna har mindre kunskap om. Syftet 

är att fokusgruppens deltagare ska lära sig att i högre utsträckning än tidigare använda sina 

händer när de målar och att detta ska utveckla deras kunskaper och kreativitet inom måleri. 

Handen och därefter handavtrycket syftar till att bli ett hjälpmedel i denna utveckling. 

Metoden ska nu skrivas in som en proximal utvecklingszon. 

En proximal utvecklingszon är en förväntning av hur snabbt deltagarna lär sig kring det nya 

verktyget och baserat på det man som pedagog har sett, kan man förutspå kring vad man kan 

förvänta sig att eleverna ska kunna lära sig i nästa fas. Detta med hjälp av pedagogens mer 

erfarna handledning. För att förklara begreppet proximal utvecklingszon använder jag mig 

själv som pedagog i samband med att jag under en ordinarie träning undervisar konståkarna i 

min fokusgrupp. Konståkarna kan för sig på egen hand lära sig till en viss nivå, dom kan även 

med hjälp av andra åkare på likvärdig nivå fortsätta lära sig. Konståkarna kan utbyta 

erfarenheter och tillsammans komma på strategier till att utvecklas. Men till slut kommer de 

komma till en punkt när deras utbyte av lärdom inte längre genererar ny kunskap. Då behöver 

de vända sig till en vuxen eller en mer kunnig konståkare för att få ta del av ny kunskap och 

utvidga sina egna möjligheter till fortsatt lärande. Vygotskij skriver: (om proximal 

utvecklingszon): 

It is the distance between the actual developmental level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined through problem solving under 

adult guidance or in collaboration with more capable peers.36 

Därför är det viktigt att lärare på ett pedagogiskt sätt, med sinnena, synen, hörseln och 

känseln, kan lära ut nästa steg eller moment i sin undervisning. Pedagogen ska kunna räkna ut 

                                                             
36 Vygotsky, Lev, Semenovich. Mind in Society: the development of Higher Psychological Processes, United 
states of America, Harvard university press, 1978, s. 86 
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eller förutse vad eleven förväntas att lära sig härnäst, dvs. se elevens närmaste 

utvecklingszon. Det handlar således om den mentala utvecklingen. När en elev lärt sig så 

mycket hen själv kan innan den går in i en ny utvecklingszon kan pedagogen, enligt 

Vygotskij, notera mentala utvecklings- och mognadsprocesser.  

6. Tidigare forskning 

För att kontextualisera studien har det varit relevant att läsa om forskning som behandlar 

pedagogik och didaktik. Nedan presenteras litteratur, avhandlingar och texter om konstnärer, 

vars metoder inspirerat till denna studie.  

6:1 Forskning inom pedagogik och didaktik  

Pedagogen och forskaren Ingela Elfström skriver om lärande som socialt och kulturellt 

konstruerat samt relationellt, vilket innebär att vi är en del av omgivningen med dom 

personerna som vi utforskar och tillsammans skapar mening med. Kunskapen som 

konstrueras av barn och vuxna är alltså beroende av den omgivande kontexten. Barnen ses 

som aktiva agenter i medskapandet av kunskap med andra barn, vuxna, material och miljöer.37 

Som pedagog är det av vikt att erbjuda olika metoder till ett fortsatt utforskande lärande. 

Musiken som spelas blir en del av den omgivande kontexten i workshop #1 och #2 och bidrar 

för deltagarna till deras kreativitet samt kollektiva skapande med deras händer. 

Keith C Barton är professor i samhällsvetenskap hans forskning fokuserar på undervisning 

och lärande i historia och samhällsorienterande ämnen. Han föreslår att lärare måste engagera 

sig kring sina ämnens djupaste mening, som han anser är viktigare än både ämneskunskaper 

och pedagogisk kompetens. Vissa syften är bättre än andra, menar Barton: 

Vad nya lärare behöver utveckla är något mycket viktigare och professionellt mer givande: en 

djup insikt om de offentliga konsekvenserna av deras undervisning. De flesta lärare är trots allt 

kommunalt anställda, och som sådana har de ett ansvar för samhället som helhet. Det är inte 

samma sak som att bara följa direktiven från statliga myndigheter. Tvärtom faktiskt: lärare måste 

                                                             
37 Elfström, Ingela, Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk dokumentation som grund för 
kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, Diss, Stockholms universitet, 
Stockholm, 2013, s. 119 
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ha ett engagemang för något högre – som de känner djupare för – än för byråkratiska 

regelverk.38 

 6:2 Forskning inom musik och kreativitet 

Det finns en del forskning med sin bas i musikens inverkan på hjärnan och kroppens 

kreativitet i samband med denna. Thöres Theorell är stressforskare och forskar om musiken i 

relation till stress och att arbeta med barn. I sin bok Noter om musik och hälsa skriver han: 

Mycket talar för att också hantverk och musik leder till minskad stress. Samtidigt stimuleras den 

kreativa förmågan. /---/ Därför är det viktigt att barn tidigt tränar både finmotoriken och 

grovmotoriken, och använder sina händer till skapande aktiviteter.39 

Gunnar Bjursell är professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet. I tidskriften 

Doktorn har Bjursell uttalat sig om varför musik är viktigt för välmående. Bjursell berättar att 

naturvetenskapliga forskare både sett och mätt upplevelser i hjärnan på att människan reagerar 

på och hanterar påverkan från omgivningen.  

Musik har till och med ett eget dopaminsystem och är en del av vår biologi. Dopamin är en av 

våra viktigaste signalsubstanser och reglerar bland annat glädje och kreativitet.40 

I tidskriften Doktorn berättar även Fredrik Ullén, konsertpianist och hjärnforskare vid 

karolinska institutet, att: 

En intressant del med musik är att så många delar av hjärnan är inblandade. Det kanske är en av 

hemligheterna bakom att musik verkar ha positiva effekter på många områden. Det handlar om 

sinnessystem (hörsel, syn, känsel), motoriska system, emotionella system och förstås områden 

för tänkande och planering också.  Aktivitet i dessa olika system måste koordineras när vi utövar 

musik.41 

 

 

                                                             
38 Barton, Keith, C,Tidskriften skolvärlden, Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, 2017 
https://pedagogiskamagasinet.se/lararens-laxa-leta-efter-amnets-karna/ Besökt: 2019-10-04 kl. 12.00 

39 Thorell, Thöres, Noter om musik och hälsa, Karolinska institutet, university press, 2009, s. 26 
40 Bjursell Gunnar, Tidskriften Doktorn, nr.2, 2011, s. 22 
https://www.doktorn.com/sites/default/files/Tidningen_DOKTORN_nr_2_2011.pdf Besökt: 2019-10-06 kl.10.00 

41 Ullén Fredrik, Tidskriften Doktorn, nr.2, 2011, s. 22 
https://www.doktorn.com/sites/default/files/Tidningen_DOKTORN_nr_2_2011.pdf Besökt: 2019-10-06 kl.10.00 
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6:3 Forskning om handen och hjärnan 

På Naturhistoriska Riksmuseet, som är ett biologiskt och geologiskt museum i Stockholm 

som grundades 1819, visades under hösten 2019 en utställning om människokroppen. I 

utställningen fanns montrar som specifikt beskrev känseln och vilka känselorgan som finns 

i kroppen. Huden är kroppens största organ. Huden är tunnast på läppar och ögonlock där den 

är mycket känslig för beröring. Huden är full av sinnesceller som är känsliga för beröring, 

smärta, tryck, värme och kyla. I områden känsliga för beröring sitter känselkropparna tätt. På 

fingertopparna är känseln så fin att vi lätt kan känna skillnad på olika föremål och material.42 

Det finns även ett känseltest där man kan känna två piggar med fingertopparna för att avgöra 

vart känsel-mottagarna i huden sitter som tätast. 

Professor Göran Lundberg är experter inom handkirurgi och skriver att en ständig 

växelverkan mellan handen och hjärnan är grunden för vår civilisation. På hemsidan om 

modern psykologi som publicerar nytänkande och läsvärda artiklar om flertalet 

forskningsområden, däribland handens utveckling, berättar han att den mänskliga handen 

utvecklats under en fyra miljoner år lång utvecklingsperiod.43 Handen bär på kunskap, 

erfarenhet och en enastående improvisationsförmåga. Lundborg menar att hjärnan och handen 

är beroende av varandra och att detta i sin tur format människan till en kulturvarelse. 

Människan är numera så pass utvecklad att vi kan använda våra händer inom många områden 

i vår vardag. Ett av dessa områden är användandet av olika artefakter, exempelvis pennan 

eller datorn. Neurologi forskarna Anne Mangen och Lillian Balsvik kom i sin forskning fram 

till att skriva för hand med en penna gör att vi minns bättre än att skriva på tangentbord eller 

en digital platta. Dom publicerades i den vetenskapliga tidskriften Trends in neuroscience där 

de beskrev hur vårt minne kan påverkas när vi numera främst lär barnen använda plattor och 

skriva på tangentbord digitalt istället för att använda handen och pennan. Såhär skriver de om 

sin forskning i artikeln Pen or key de publicerat 2016: 

 Children are prepared for writing through various activities training fine-motor skills, such as 

sorting knobbed cylinders, which facilitates learning the tripod pencil grip. /---/one of the main 

use against handwriting with beginning writers is that it is a complex skill requiring advanced 

                                                             
42 Naturhistoriska riksmuseet, text från utställningsmonter om huden som kroppens största organ, 2019 
43 Lundborg, Göran, Tidskriften modern psykologi nu ökar intresset för handens betydelse för hjärnan, 
publicerad 19 april, 2017 https://modernpsykologi.se/2017/04/19/nu-okar-intresset-for-handens-betydelse-for-
hjarnan/Besökt: 2019-10-04 kl.11.00 
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hand-eye coordination. /---/replacing handwriting with keyboarding will deprive children of vital 

opportunities to practice their fine-motor skills.44 

6:4 Inspiration av konstnärer 

Det finns många konstnärer, både historiska och samtida, som arbetar med sin kropp. Ett 

begrepp för detta är body-art, några konstnärer målar på sina händer och framställer konst på 

den egna kroppen, men få framställer konst, mig veterligen, igenom enbart handavtrycket. 

Denna studie positioneras inom kategorin body-art. Inom begreppet body-art finns det 

flertalet fält. På wikipedia står det exempelvis följande: 

Body art (engelska kroppskonst) betecknar den konstform och konstriktning där konstnärens, 

konstnärernas eller andra personers kroppar används som ett konstnärligt medium. Body art kan 

dels vara en form av performancekonst, där konstnären använder eller skändar den egna kroppen 

för att göra vissa statements, eller där verket innebär självskador eller att driva sin egen kropp 

mot dess fysiska gränser. Dels traditionellt utställda verk (artefakter), delar av eller från kroppar 

eller fotografier eller film som anknyter till kroppslighet. /---/ Body art uppstod på 1960-talet 

och hade rötter i happening, Fluxus och i Yves Kleins imprints, avtryck på duk av människors 

kroppar som var insmorda i färg.45 

Begreppet body-art för mig är avtrycket av människors kroppar utförda med färg. Som en 

utövare av konstnärligt arbete med måleri och händer, arbetar jag med handavtryck med färg 

på duk. Denna studie handlar om handavtryck på en snöduk och fokusgruppen består av 

konståkare som utför en konstnärlig praktik med sina kroppar och skridskor på is. 4 

konstnärer har valts ut som inspiration, alla arbetar inom detta fält. Richard Long, Chuck 

Close, Natalie Irish och Liu Bolin. Se bilaga 3. 

7. Bearbetning och analys 

Studien innehöll ett flertal moment som analyserades. Nedan har dessa delats upp i följande 

underrubriker:  

                                                             

44 Mangen, Anna, Lilian, Belsvik, Tidskriften Trends in neuroscience and education, Artikel, PDF, 2016 
file:///C:/Users/annai/Desktop/Mangen_A._and_Balsvik_L._2016_Pen_or_key.pdf  besökt 2019-10-04 kl.11.00  
45 Wikipedia, Body-art, 2019https://sv.wikipedia.org/wiki/Body_art_(konst) Besökt: 2019-11-01 kl.10.00, 
wikipedia kan användas som ett folkligt lexikon för att beskriva allmän vetskap, källan används för att 
beskriva vad begreppet kan innebära för allmänheten och vidare för mig. 
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7:1 Enkätundersökning med anonyma konståkare, handen som verktyg 

Under den deskriptiva analysen kartlades 13 deltagares svar i olika diagram/tabeller där 

svarsfrekvensen räknades ut i olika procentenheter på enkätsidan webbenkater.se. Som 

svarsalternativ kunde deltagarna välja tre till fyra möjliga svar per fråga. På frågan hur ofta 

deltagarna använder handen som ett verktyg i sin vardag svarade 72.92% dagligen som 

motsvarar 10 deltagare medan 15.38% som motsvarar 2 deltagare svarade att de inte ansåg att 

handen var ett verktyg.46 På frågan när deltagarna använt sina händer inom ämnet bild valde 

endast 3 av deltagarna svarsalternativet ”När jag målat med handen utan ytterligare verktyg.” 

Endast en deltagare valde svarsalternativet ”När jag tryckt med handen utan ytterligare 

verktyg.” Resultaten sammanställdes till ett Word dokument där alla diagram/tabeller samt 

frågor och svar går att läsa i bilaga 4.  

7:2 Intervjuer med lärare, lärarstudenter och rektorn om handen som ett 

verktyg i bildämnet. 

En kvalitativ analys enligt Graneheim och Lundman (2004).47 Intogs vid analys av data under 

intervjuer med lärare, lärarstudenter och rektor. Lärarna och lärarstudenterna besvarade hur de 

kunde se handen som olika sorters verktyg inom ämnet bild.  

Natalia Gura Strinnholm är rektor vid Institute af lärande och har under en stor del i sitt 

yrkesliv ägnat sig åt klassisk musik. Strinnholm svarade följande på frågan:” När blir handen 

ett verktyg och när blir handen inte ett verktyg?  

Låt oss tänka kring en situation som att skriva på datorn, datorn är ett verktyg men det går ju inte att 

skriva utan handen så då blir handen ett verktyg för att kunna skriva på datorn. Uppgifter lämnas 

nuförtiden oftast in digitalt och är skrivna på datorn. Men slutproven görs fortfarande skriftligt för hand 

på plats i skolorna.48 

När jag nämner att det finns verktyg för att “tala in” vad vi vill skriva i datorn förklarar 

Strinnholm vidare: 

                                                             
 
47 Grandheim, UH, & Lundman, B, Qualitative content analysis in nursing research: consepts, procedures and 
measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24, 2004, s.105–112 
48 Intervju med rektor Natalia Gura Strinnholm, 2019-10-05 är i sin helhet ca 40 min lång. Hela intervjun finns 
inspelad med mobiltelefon i uppsatsförfattarens ägo. 
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Då blir rösten verktyget. Det finns ett samarbete mellan handen och verktyget inom vilket självaste 

handen också är verktyget och det man vidrör med den blir en förlängning av handen. Ett exempel till 

detta är musikinstrument, låt säga stråken till violinen som blir en direkt förlängning av handen. 

Gränsen är luddig till när handen slutar vara ett verktyg och ett annat fysiskt verktyg tar vid, vi styr 

fortfarande verktyget med handen, för mig blir då handen det primära verktyget.49 

Det inspelade materialet från intervjuerna förbereddes för analys genom att det avlyssnades 

och sedan transkriberades ordagrant av uppsatsförfattaren. Det transkriberade materialet lästes 

sedan igenom för att få en helhet. Texten sorterades in i teman med markerade meningar som 

svarade på studiens syfte och frågeställningar. De meningsbärande meningar som svarade på 

syftet i den transkriberade texten kondenserades sedan till koder som sedan kategoriserades 

och fördes in i en tabell. Underkategorierna sammanfördes till dess att det inte gick att 

sammanfatta fler kategorier, och bildade då subkategorier och slutligen kategorier. 

Dataanalysen resulterade i 2 kategorier med subkategorier enligt ovanstående exempel. 

7:3 Workshop #1 och 2 att medvetandegöra handen inom måleri i ämnet 

bild 

Fokusgrupperna bestod utav tre olika grupper varav de var 5 deltagare i fokusgrupp 1 och 2 

samt 7 deltagare i fokusgrupp 3. Fokusgrupperna benämns hädanefter som fokusgrupp 1,2 

och 3 där deltagarna gavs ett nummer från 1–5, respektive 1–7, detta för att underlätta för 

läsaren att följa processen. Resultatanalysen som följer kommer att baseras på fokusgruppens 

redogörelse över hur de upplevt workshopen under delen samtal i workshop #1 och skriftliga 

                                                             
49 Intervju med rektor Natalia Gura Strinnholm, 2019-10-05. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

Det blir viktigt att använda 

händerna inom olika 

sorters skapandeprocesser, 

det utvecklar språket och 

finmotoriken hos barn från 

ung ålder  

Viktigt att använda 

händerna inom 

skapandeprocesser, 

utvecklar språket och 

finmotoriken 

händerna 

utvecklar språk 

och 

finmotoriken 

Lärdom i samband 

med användning 

av handen 

Handen 

Fördelarna är många med 

att lyssna på musik i 

samband med konstnärligt 

utövande, musiken är det 

mest abstrakta… 

Fördel med musik som 

det mest abstrakta i 

samband med 

konstnärligt utövande  

Musik är det 

mest abstrakta 

Erfarenheter av 

musikutövande 

Musiken 
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formulär under workshop #2 och tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv. Deltagarna i 

fokusgrupperna bjöds in till att delta i en för dem ny uppgift. Denna ägde rum där de 

vanligtvis var vana vid att få undervisning. Men innehållet i uppgiften var förändrad och 

därmed även relationen vi har till varandra. Vilket i sin tur gjorde det möjligt för både mig 

och eleverna att agera på nya sätt. Exempelvis att första fokusgruppen upplevde ”en tystnad 

ovan att komma ifrån denna grupp av yngre åkare” inför att utföra denna nya uppgift. Se 

Bilaga 1, fokusgrupp 1, ruta #1. 

Workshop #1, fokusgrupp 1, fem deltagare varar 4 kvinnor, 1 man. årskurs 1–4 

Deltagandeobservation Workshop #1 med fokusgrupp 1: 

Fokusgrupperna såg på inspirationsmaterial från de två konstnärerna (se kapitel Inspiration.) 

Därefter skedde momentet “handavtryck” i vilket vi tillsammans gick igenom en kortare 

övning med fokusgruppen kring hur handen kunde göra olika slags tryck. Tillsammans 

bestämde fokusgrupperna att måla spontana bilder, då de inte riktigt ville ta sig an något tema. 

Vart eftersom fick de ta del av varandras avtryck för att försöka se en helhet. Utvecklingszon 

och redskap framkom när deltagarna började samtala kring det figurativa motivet skapat av 

handavtrycken med vattenfärger på snö. Deltagarna utsattes för en för dom helt ny upplevelse 

med att använda händerna som måleriverktyg. Tillsammans med min vägledning om olika 

tryck kunde de sedan applicera den nya lärdomen till deras bildskapande. Se bilaga 1, ruta #1–

9 för hela händelseförloppet med fotografier. 

Workshop #1, fokusgrupp 2, fem deltagare varav 4 kvinnor, 1 man årskurs 5–6. 

Deltagandeobservation Workshop #1 med fokusgrupp 2: 

Nästa fokusgrupp kom efter den första gruppen, till samma rum som beskrivits i första 

fokusgruppen. Andra fokusgruppen kunde se föregående grupps arbete på snön intill när deras 

workshop startade och började med att berömma deras verk. 

- Så fint de har gjort. Sa deltagare nr. 1 som steg först in i rummet. 

- Wow, är det där gjort med handavtryck sa deltagare nr. 2 som ställt sig intill deltagare nr. 1 

för att beskåda verket. 
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Sedan fyllde deltagarna på med mer snö. Därefter introducerades åter igen de olika 

handavtrycken som kunde utföras i snön och konstnärerna som använde sin kropp som 

inspiration. Samarbete och samspel var viktiga komponenter som genomsyrade denna grupp 

när en deltagare ansåg att hens handavtryck blev fult och blev motiverad att fortsätta av nästa 

deltagare. Detta bidrog till att konstverket fick en helt annan skepnad än tidigare och därmed 

började bilda något figurativt när handavtrycken och kulörerna blandades. Se bilaga 1, ruta 

#10–19 för hela händelseförloppet med fotografier. 

Workshop #1, fokusgrupp 3. sju deltagare varav alla 7 kvinnor åk 7–9 

Deltagandeobservation: Workshop #1 med fokusgrupp 3: 

Workshopen dokumenterades med mobiltelefon. I min autoetnografiska roll antecknade, 

lyssnade, betraktade, dokumenterade skriftligt och svarade jag på frågeställningar.  

För denna tredje och sista fokusgrupp var upplägget förändrat något. Fokusgruppen hade inte 

längre arbetat på en mindre snöyta utan befann sig utanför ishallen vid en större snöhög. En 

plan yta hade förberetts med en skyffel och färgerna hade ställts fram. Deltagarna fick därmed 

mer frihet att stå upp och arbeta istället för att sitta på huk som i föregående två workshops. 

Upplägget inför start var densamma som i workshop #1 med fokusgrupp 1 och 2, men 

någonting annat hände med deltagarna när musiken börjar spela.  

I gruppen som stod upp började två av deltagarna i bakgrunden att dansa. En gjorde rörelser 

till musiken som hen hade i sitt konståkningsprogram och den andra försökte härma och lägga 

till armrörelser som hen tyckte passade. Deltagarna aktiverade kroppen när de intog rummet, 

med musiken som bidragande komponent. 

 Deltagarna valde varsin färg. Det visade sig att en deltagare hade blivit utan. Hon gick 

besviket runt och sparkade bort delar av snön. Det bestämdes då att den deltagaren skulle få 

inleda skapandet genom att låna valfri färg från någon av de andra deltagarna. Hon valde 

kulören blå, och tillsammans bestämde gruppen att det skulle gå bra att testa en ny kulör efter 

att man gjort sitt första tryck. Se bilaga 1, ruta #20–26 för hela händelseförloppet med 

fotografier för samtliga grupper. 
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8. Tolkning, resultat  

Då studien innehöll flera moment, delades dessa upp i nedanstående underkategorier: 

8:1 Resultat för enkät och intervjuer med lärare, lärarstudenter och 

rektor. 

I enkäten framkom att de flesta konståkarna använder handen dagligen som ett verktyg vilket 

därmed förstärker att de ser handen som ett verktyg. ”Tool” begreppet för verktyg eller 

redskap framkommer härmed när en av konståkarna kan minnas att hen använt själva handen 

att trycka med inom måleri i ämnet bild. För utförliga svar och diagram se bilaga 4. 

 Även i denna del av studien bekräftar lärarna och lärarstudenterna handen som ett verktyg 

eller redskap ”tool”. Några tog upp bland annat upp att handen kunde efterlikna en pensel 

eller stämpel inom bildämnet. Medan andra refererar till handen mer som ett verktyg så som 

sax eller såg. Andra såg istället handen som en högtalare, en agitator för den kroppsliga 

upplevelsen av att förstärka ordens mening. ”sign”. För denna studie innebär undersökningen 

att flera lärare validerar handen som ett verktyg. Se utförliga svar i bilaga 4. 

I intervjun med rektorn framkommer att handen som ett verktyg inte har någon självklar gräns 

kring när den uppfattas som redskapet självt eller medverkande till användning av ett annat 

fysiskt redskap. Se kapitel Intervjuer med lärare, lärarstudenter och rektor, handen som ett 

verktyg i bildämnet. 

8:2 Resultat för workshop #1 

Deltagarna i de två första grupperna fokuserade på närheten till snön på marken. Istället för att 

peka på sitt konstverk arbetade deltagarna direkt på underlaget och målade på snön samtidigt 

som de föreslog hur det skulle bli. De två första grupperna arbetade i 20 minuter. Det var 

tydligt att det blev en lättsam och mer samtalsvänlig atmosfär, än om det varit tyst. De två 

första fokusgrupperna - som arbetade inomhus på en relativt liten yta - rörde sig mycket, bytte 

plats med varandra och satt ofta på huk. Emellanåt ställde deltagarna i de två första grupperna 

sig upp för att betrakta verket lite från håll och tog pauser för att ställa sina frågor. Den tredje 

gruppen använde även skuggor för att framföra idéer om vilka former de ville använda.  
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De arbetade snabbare till snabbare musikstycken och blev klara med uppgiften på 15 minuter. 

Trycken varierade mellan handflata, fingertoppar, hela fingrar och sidan av en knuten och 

öppen näve. Vattenfärgen gjorde det lätt att måla på snön utan att oroa sig för färgfläckar eller 

vad den skulle lämna efter sig när snön hade smält. Snön smälte samman färgerna i flera olika 

nyanser, opaka och mer genomskinliga, tydliga hand och fingeravtryck samt mer diffusa. 

Snön hade en lockande effekt på fokusgrupperna. I slutskedet av workshop #1 fördes ett 

samtal om handavtrycken som smälte bort. En deltagare i fokusgrupp 3 ville inte att en annan 

deltagare skulle förstöra slutprodukten.  

24 timmar senare dokumenterades de två första konstverken genom fotografi. Verken hade 

smält något. Efter ytterligare en tid hade de fortsatt smälta bort och dagen därpå fanns inget 

kvar. Verket blev bevarat igenom fotografierna. Även om just fokusgruppernas handavtryck 

avbildades i en digital stop-motion film har själva görandet alltså sedan länge smält bort. 

8:3 Resultat för workshop #2 

I bilaga 2 kan man läsa några av frågorna relevanta till studien och några utav 

fokusgruppernas anonyma skriftliga svar från momentet skriftliga reflektioner. Fokusgruppen 

kom fram till att uppgiften var givande och lustfylld som framgick i workshop #2. Se bilaga 2, 

ruta #4. Det fanns någonting speciellt med att ha skapat konstverken med handavtryck. En av 

deltagarna kommenterade att det kändes viktigare att ha gjort verket med handen än med 

penseln. ”Man kom liksom närmare sin egen bild och kände att det är jag som har gjort den”. 

Se bilaga 2, ruta #8. Deltagaren som uttryckt att bilden blev viktigare för hen upplevde en 

koppling mellan sin egen identitet och verket. Den andra deltagaren, som inte ville att verket 

skulle bli förstört, var införstådd med att det snart skulle smälta bort. Men visade på att det var 

av betydelse att slutprodukten skulle få vara kvar då hen också ansåg sig ha en koppling till 

verket, bland annat eftersom det var gjort med egna händer. En deltagare skrev i det skriftliga 

frågeformuläret: “Jag tyckte om uppgiften med att handavtrycken jag gjort försvann, för jag 

tycker det var roligt och för att vi har pratat mycket om det efteråt i gruppen. Det är 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”. Se bilaga 2. Ruta #7.  

En deltagare upplevde att bilder som var gjorda med händerna var viktigare än en målad bild 

med penseln. ”Man kom liksom närmare sin egen bild och kände att det är jag som har gjort 
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den. Det känns viktigare att måla med handen än med penseln.” skrev deltagaren. Se bilaga 

2.Ruta #8. Kopplingen till bilden upplevdes därmed alltså som starkare när den var gjord med 

handavtryck, istället för ett annat verktyg inom måleri.  

I samband med workshop #2 skedde ett samtal. Deltagare nr. 3, i tredje gruppen sa under 

samtalet “Jag tycker att vi har lärt oss att samarbeta och tänka tillsammans”. Det är 

individuellt kring hur varje deltagare väljer att ta sig an dessa uppgifter men i just detta fall 

framkom att hen tagit till sig uppgiften som gav hen en mening till att ha utfört uppgiften. 

Deltagarna samtalade om möjliga betydelser av detta arbete och om att utföra arbeten som 

inte är beständiga oavsett ämne. Deltagare nr. 4 ur fokusgrupp 3 sa under samtalet “Jag fattar 

ibland inte varför vi håller på med saker i skolan för det känns så meningslöst, men om 

lärarna typ förklarar varför man ska göra något kanske det kan kännas annorlunda. Liksom, 

jag kommer minnas det vi gjort idag”.  

Detta förankrade studiens frågeställningar och hur det för fokusgruppen synliggjorde hur det 

inåtvända ”sign” begreppet klargjorde känslor och minnesupplevelsen och därmed gav en 

meningssyftande lärdom kring att arbeta med icke beständiga bilder. Fokusgrupperna 

samtalade också om att kunna måla med andra kroppsdelar. En deltagare föreslog foten som 

en möjlig kroppsdel att måla med. Deltagare nr. 5 ur fokusgrupp 3 nämnde att hen såg på 

handen som ett verktyg för att man skulle kunna greppa saker med den och la till “Det är inte 

lika lätt att greppa saker med foten, fast jag vet att det finns konstnärer som målar med 

fötterna när de håller i penslar.” Deltagare nr. 2 ur fokusgrupp 2 som satt intill sa: “jag 

tycker det känns naturligt att måla så med fingrarna, det liksom sitter i handen”. Deltagare 

nr. 3 ur fokusgrupp 2 frågade ”varför har vi inte gjort något sånthär i skolan?”, deltagare nr. 

4 ur fokusgrupp 1 svarade: ”jag har aldrig gjort något liknande förut med mina händer”.  

9. Slutdiskussion 

I skolverkets läroplan för grundskolan 2011 finns det skrivet att ett centralt innehåll i 

bildämnet är att läraren ska arbeta med material och verktyg för två- och tredimensionellt 

skapande, samt hur dessa kan användas för bestämda syften. I denna studie har jag 

medvetandegjort handen som ett måleriverktyg. Ett övergripande syfte med denna studie har 

varit att medvetandegöra och motivera till nyttjandet av handen som verktyg. I studien har de 

flesta deltagarna sett handen som det mest logiska kroppsliga verktyget inom måleri. Denna 

bakgrund och syfte har aktiverat följande frågeställningar: 
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1: Utifrån begreppet ”tool” ställs frågan: hur kan möten, erfarenheter och upplevelser av ett 

för eleven nytt verktyg ge nya möjligheter i kreativa skapadeprocesser?   

2: Utifrån begreppet ”sign” ställs frågan: hur kan metoderna generera och synliggöra 

känsloupplevelser, minnen och meningskapade? 

För att återkoppla till mina frågeställningar har jag genom resultaten kommit fram till att vissa 

deltagare i fokusgrupperna anser att brukandet av handen kopplar utförandet närmare den 

egna kroppen som förefaller stärka de känslomässiga banden mellan utförare och verk. -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. Se Bilaga 2, runt # 8. Vilket gav deltagaren en 

möjlighet att erfara och uppleva ett nytt ”tool” verktyg i en kreativ skapandeprocess.  

Efter att ha analyserat deltagarnas samtal under workshop #1 har begreppet ”sign” 

framkommit mer tydligt. ”Jag tycker att vi har lärt oss att samarbeta och tänka tillsammans, 

oftast i bilden i skolan får jag göra individuella uppgifter och då missar man sånahär saker, 

när vi alla kan göra något ihop, det blir något man minns.” Sa deltagare nr. 7 i fokusgrupp 3. 

Se bilaga 1, fokusgrupp 3, ruta #25. Med detta anser jag att deltagaren synliggjorde en 

känsloupplevelse med minnet av workshopen vilket gav deltagaren ett meningsskapande. 

Workshop #1 blev även en del av en samarbetsövning och ett kunskapsutbyte mellan 

deltagarna. Deltagarna samarbetade inom en proximal utvecklingszon där de ifrågasatte 

möjliga utvägar och lärde sig tillsammans kring användandet av det för dom nya verktyget 

handen inom måleri på snö. De tog stöd av mig som en mer kunnig lärare inom ämnet när de 

stötte på svårigheter och kunde därefter gå vidare och utföra uppgiften. Deltagarna uttryckte 

att de såg en mening att göra uppgifter, om de kunde dokumenteras på något vis, detta för att 

kunna visa andra närstående. 

En av orsakerna till dessa frågeställningar är att jag upplevt   - i min egen undervisning och i 

min utbildning till bildlärare - att det finns ett visst motstånd att föreslå att eleverna använder 

händerna i ämnet bild. Studien var inledningsvis ett slags rop på hjälp. Jag ville få nyttja 

handen som ett verktyg inom måleri i ämnet bild. Men både litteratur och lärare inom bild i 

flera skolor i Stockholmsområdet avrådde mig. Fokusgruppen stärkte mitt sökande när de 

bekräftade att de kände sig både lustfyllda samt att sambandet mellan att aktivera kroppen och 

handavtrycket gav mer mening i bilduppgiften. Jag har motsatt mig uppmaningarna att inte 

använda handen som måleriverktyg. Istället har jag utgått från ett eget undersökande av 
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handen som måleriverktyg, bland annat under en kurs på konstfack. Under den kursen 

fördjupade jag mig i en teknik eller verktyg jag inte använt så mycket förut. Vidare 

inspirerades jag av fyra konstnärer se bilaga 3. 

Önskvärt för studien hade varit att endast använda en fokusgrupp med deltagare i årskurs 7–9. 

Ambitionen att låta alla tre fokusgrupper delta var främst av moraliska skäl då de yngre 

deltagarna redan var inställda på att delta. Resultaten av vardera grupps konstverk var 

spännande att ha med i studien. I efterhand hade ett urval av dessa tre grupper begränsat 

storleken på det skriftliga arbetet, till ett mer överskådligt sådant. Önskvärt hade varit samma 

plats med likvärdiga förutsättningar. Brist på tid när grupperna kunde delta och avsaknad av 

ledig lokal i ishallen begränsade grupperna att arbeta under likvärdiga förutsättningar. 

För att få en bakgrundsinformation till studien gjordes en intervju med en rektor. Det finns en 

del svårigheter med intervjuer, det tar lång tid att transkribera dessa och det kan bli svårt att 

analysera svaren.50 Den som intervjuar kan omedvetet påverka respondenterna om denne 

använder sig av ett språk och ord som leder intervjupersonens tolkningar i en viss riktning.51 

Validiteten påvisas då frågorna har gett svar på det de ämnade att ge svar på. Reliabiliteten är 

svårare att ge svar på då den här studien belyser rektorns och deltagarnas syn på handen som 

verktyg och skriftliga/digitala inlämningar utifrån hur dom anser att det ser ut just nu i skolan 

och vardagen. Om samma studie genomförs om några år har säkert rektorn och deltagarna 

tillägnat sig nya kunskaper och erfarenheter som skulle kunna påverka deras svar. Det ser 

säkert olika ut på olika skolor.  

I intervjun beskrev rektorn musiken som det mest abstrakta och att bild och musik hör ihop. 
Musiken gjorde att deltagarna kunde slappna av och enas kring upplägg. Den tredje och sista 

elevgruppen, som även var de äldsta, rörde sig mest. Kroppen aktiverades med musik och 

rörelse. Förutom dansen i pauserna noterades att gruppen gick från stående till att luta sig mot 

snön för att göra sitt handavtryck och sitta på huk. Att arbeta i större format kollektivt, 

utomhus, uppmanade till rörelse och friare former. 

Deltagarna samtalade om andra kroppsdelar än händer under workshop #2. En deltagare 

frågade hur workshopen skulle kunna genomföras om deltagare inte har några händer. Frågan 

                                                             

50 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur AB, 2006, s. 189 
 
51 Ibid, s. 200 
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besvarades med ett forskningsexempel som finns på hemsidan för modern psykologi där en 

kan läsa om Göran Lundborg som tidigare nämnts under kapitel tidigare forskning. Lundborg 

är med och utvecklar en handprotes som känner av rörelser och vibrationer som i sin tur 

överförs till huden. I samma artikel kan en läsa att Lars Nyborg, professor i psykologi och 

neurovetenskap skriver: 

Att lära ett hantverk tar tid men när vi väl gjort det tenderar vi att komma ihåg de olika 

handgreppen. De blir ”automatiserade.52 

Även om handproteser inte nödvändigtvis är en del av vår vardag i dagens skola kan det i 

framtiden komma elever till bildämnet som har dessa svårigheter. I nuläget finns det som sagt 

konstnärer som även arbetar med andra delar av sin kropp exempelvis Natalie Irish målar med 

sina läppar, som beskrivs i bilaga 3. 

53 54 55 

Under workshop #1 skapades tre konstverk. De tre konstverken som fokusgrupperna 

kollektivt producerade, visade alla exempel på hur de problemlöst sitt bildskapande i ett 

samspel. Detta bidrog till lärandet, exempelvis att handen kunde användas som ett verktyg 

inom måleri och utvecklade deras åsikter om meningsskapande. Denna slutsats drogs av att 

följa samtalet mellan deltagarna i fokusgrupp 2 som tillsammans problemlöst kring hens 

handavtryck när en deltagare ansåg att det hen gjort blev fult. Se bilaga 1, fokusgrupp 2, ruta 

#17. Att motiven blev tre figurativa ”djur” har begrundats. Jag själv målar ofta djurmotiv. 

Kanske har jag påverkat gruppen. Men mest troligt är att den första fokusgruppen satte 

                                                             
52 Nyborg Lars, Tidskriften Modern psykologi nu ökar intresset för handens betydelse för hjärnan, publicerad 19 
april, 2017 https://modernpsykologi.se/2017/04/19/nu-okar-intresset-for-handens-betydelse-for-
hjarnan/?fbclid=IwAR1m3Oq6GsZC0COCthLH3eoyG-mdXJEkcqm_XFL6hlgqnXtDFDn0dBshJsoBesökt: 
2019-10-04 kl.11.00 
53 Bildkälla: Workshop #1, konstverk, Fokusgrupp 1 ”Hamster”, 2019 
54 Bildkälla: Workshop #1, konstverk, Fokusgrupp 2 ”Uggla”, 2019 
55 Bildkälla: Workshop #1, konstverk, Fokusgrupp 3 ”Katt”, 2019 
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trenden, då den andra fokusgruppen kunde se deras verk innan de började. Den andra gruppen 

hade först ett eget spontant upplägg kring cirklar och olika färger. En deltagare nämnde 

kaninöron och nästa deltagare föreslog en nyckelpiga. Även när bilden helt suddades ut 

fortsatte diskussionen kring om det var någon slags varelse eller djur fokusgruppen såg i 

bilden. Även den tredje gruppen avbildade ett ”djur”. 

I resultatet kan man tolka att genom att ta del av en kollektiv skapandeprocess, erfara den 

själv samt reflektera i grupp kan kunskap erhållas. Även om kunskapen är tyst för det 

mänskliga ögat, det vill säga osynlig och tyst kunskap, kan den förmedlas kollektivt mellan 

människor. Tillsammans samtalade fokusgruppen under workshop #2 om att viss kunskap 

sitter i kroppen utan att kunna beskrivas med ord. En deltagare tog upp ett ”sign” exempel: 

“Ja det är som när jag gör piruetter på isen, jag behöver nästan inte räkna varven längre, det 

sitter i kroppen, jag vet när jag har gjort rätt antal varv, det är liksom mer en känsla.” Bengt 

Molander professor i filosofi, menar att tyst kunskap inte kan vara helt tyst. I en artikel om 

arkitekturforskning beskrivs Molanders syn på tyst kunskap. Molander menar på att kunskap 

som inte kan beskrivas eller uttryckas i ord ändå kan gestaltas, allt det vi övar in förvandlas 

till en pålitlig rutin vilken vi kan uppmärksamma på dess gestalt eller helhet. Enligt Molander 

ges den tysta kunskapen ett språk.56 

Alla deltagarna höll med om att handen och handavtrycket var det mest logiska verktyget på 

kroppen att använda inom måleri.  

Bildämnet kan utvecklas och det är, enligt mig, viktigt att i en modern undervisning lyfta och 

uppmuntra till att elever använder den egna kroppen när de målar. En ökad förståelse för den 

egna kroppens möjligheter och begränsningar ökar. Samtidigt kan metoden att använda 

handen som verktyg och därmed handavtrycket inom måleri i ämnet bild ge en närmare 

kontakt till det som produceras. Vidare är det rimligt att spekulera kring om elever skulle 

uppleva betygsättning av verk, till vilka de känner en djupare personlig samhörighet. Det kan 

bli svårare att skilja på vad som blir bedömt; prestationen eller personen? Denna studie 

fokuserade inte på denna aspekt, elever kan ju oavsett verktyg, lägga personliga värderingar i 

deras skolarbeten. Studien gav mervärde, inte enbart för min egen vinning som lärare, utan 

studien har aktiverat barn och unga och uppmuntrat dem att använda sin kropp och ta 

lärdomarna med sig till nya utmaningar.  

                                                             
56 Molander, Bengt, PDF, Nordisk Arkitekturforskning, 1994, s. 146 
http://arkitekturforskning.net/na/article/viewFile/729/673 Besökt: 2019-10-20 kl.10.00 
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Platsen och tiden har delvis satt strukturen för uppgifterna. Deltagarna visade en vilja till att 

lära sig och var öppna för nya arbetssätt. Deltagarna stärktes av att tillsammans planera, 

problemlösa, analysera och diskutera genomförandet och resultatet av deras arbete. I studien 

skedde samtal med deltagarna om meningsbyggnaden i ett arbete som detta, och metoder för 

att utföra arbeten som inte är beständiga, oavsett ämne i exempelvis skolan. Deltagarnas 

förståelse kring vilka måleriverktyg handen kunde efterlikna, utan ytterligare verktyg eller 

artefakter ökade. Jag har synliggjort handens olika funktioner som ett måleriverktyg, metoden 

har varit att lämna icke beständiga avtryck i snön.  

I enkätundersökningen med anonyma konståkare framkom att de flesta anser att handen är ett 

rimligt verktyg inom måleri i bild. Endast en kunde minnas att hen använt själva handen inom 

måleri i bild.  Ingången till studien var min upplevelse av en avsaknad av att använda handen 

inom måleri i bildämnet. I Intervju med lärare och lärarstudenter konstaterades också - under 

samtal hur andra lärare och vuxna som är utbildade inom bildämnet- att de uppfattade handen 

som ett verktyg. Under momentet deltagandeobservation framkom att deltagarna aktiverade 

hela kroppen, alltså inte bara handen, när de tryckte sina handavtryck till musiken. Aktiviteten 

och rörelsen upplevdes som större och friare, jämfört med vad jag tidigare skådat med 

sedvanliga verktyg som penseln under målerilektioner. Aktiviteter som dessa påverkade 

hjärnan och kroppen vilket i sin tur bidrog till att uppgiften uppfattades som lustfylld. Det var 

viktigt att använda kroppen, för att minnas bättre, lösa problem och uppleva att man var 

nöjdare och piggare. Handen som verktyg aktiverade hela kroppen tillsammans med rytmen 

av musik.  

För att kort nämna väggen som går att beskåda i videon ”Make A Mark” på sociala medier 

där112 besökare målade med handen under gestaltningen av denna studie. Så upplevde jag att 

besökarna fann aktiveringen av handen lustfylld och att många samtalade om hur de ville gå 

hem och fortsätta måla med händerna eller åter börja använda handen som ett verktyg i 

vardagen efter att ha deltagit till att medvetandegöra handen. Musiken i rummet gav några av 

besökarna en kroppslig aktivitet, dans förekom. En besökare uttryckte att hen upplevde sig 

själv som ett med musiken och konsten i rummet. Mitt intryck var att besökarna och 

fokusgrupperna fick mening och anknytning till workshopen, vilket kan förankras i 

kunskapskraven som vidare kan göra uppgiften bedömningsbar i bildämnet.  

Enligt skolverkets undersökning finns en brist på klassrum i åk 6.  Likaså brist på verktyg i åk 

9. Skolverkets forskning visar även att lokalbrist kan vara bidragande orsak till att 



36 
 

kunskapsmål inte uppnås inom ämnet bild. Detta är några av de bidragande faktorerna till att 

eleverna inte klarade kunskapskraven i bild som beskrivs i kapitel bakgrund.  

I denna studie erbjuds ett lektionsupplägg utomhus med elevens egen hand (”tool”) som 

verktyg inom måleri och minnesvärda meningsbyggande upplevelser (”sign”) med icke 

beständiga motiv. Tidspress och kladdiga lektioner uttrycks som en anledning av lärare jag 

mött under min verksamhetsförlagda utbildning till att inte använda handen och handavtrycket 

i måleri inom bild. Jag har inte heller mött några lärare under min verksamhetsförlagda 

utbildning eller under min lärarutbildning på Konstfack som föreslagit användandet av handen 

som ett bildverktyg. Enligt svaren från deltagarna i denna studie tog de flesta av deltagarna 

handen för givet innan den aktiverades och medvetandegjordes av mig i workshop #1.  

I min egen lärandeprocess har jag lärt mig att våga kritisera aspekter som jag inte håller med 

om. Vidare har jag funnit vetenskapliga grunder som stärker mina argument. Jag kan även 

försöka vara ännu mer tydlig till att förklara varför vi gör uppgifterna i bildämnet och vilka 

lärdomar det ska ge eleverna. 

Syftet med denna studie var att beskriva hur handen kunde medvetandegöras hos barn och 

ungdomar. Handen kan i högre utsträckning än idag vara ett verktyg inom måleri i ämnet bild. 

Tidigare forskning har dragit slutsatserna att användandet av våra händer ihop med verktyget 

pennan är bättre för vår förmåga att minnas och att arbeta med våra händer från ung ålder är 

viktigt för finmotoriken. Handens handavtryck, som försvinner i snö, kan bevaras digitalt och 

skapa ett meningsfullt samtal kring försvinnande handavtryck. Det kan vara en metod för att 

närma sig hur barn och ungdomar tänker på meningsbyggnad till uppgifter som de tar sig an i 

skolan. Jag har velat beskriva en metod, så att andra lärare kan kliva utanför klassrummet och 

få nytta av studien i sina egna lektioner inom måleri i bildämnet. 

Mina förhoppningar är att fler lärare i och med denna studie ska kunna motivera och vilja 

använda handen ihop med sina elever som ett första verktyg inom måleri i ämnet bild. 
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Intervjuer och samtal 

·        Intervju med lärare och lärarstudenter på konstfack: Undersökningen 2019-10-08 med lärare 

och lärarstudenter på konstfack finns inspelad på mobiltelefon i sin helhet på ca 5 minuter finns i 

uppsatsförfattarens ägo. 

·        Intervju med rektor Natalia Gura Strinnholm, 2019-10-05 är i sin helhet ca 40 min lång. 

Hela intervjun finns inspelad med mobiltelefon i uppsatsförfattarens ägo. 

·        Videoupptagning med samtal från workshop #1 finns inspelad med mobil ca 15 min lång i 

sin helhet i uppsatsförfattarens ägo. 
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Bilaga 1-Workshop #1. Fokusgrupp 1, 2, 3. 17 sidor. 

Bilaga 2-Skriftliga reflektioner, några av fokusgruppernas svar, relevanta till min studie. 4 sidor. 

Bilaga 3-Inspiration, fyra konstnärer som bidragit till studien. 5 sidor. 

Bilaga 4-Enkätundersökning och intervju med lärare och lärarstudenter. 4 sidor. 

Bilaga 5-Gestaltning, pedagogisk festival. 15 sidor. 


