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Abstrakt  
Den här undersökningen prövar värdet av ett informellt lärande i bild och formgivning. Syftet 

har varit att undersöka fritidens informella lärande i ett skapande arbete. Uppsatsen behandlar 

frågeställningen: Vilka processer blir synliga i det informella lärandet, där tonvikten läggs på 

att vi skapar, snarare än hur, vad och varför vi skapar - inom gruppen, hos individen, och 

mellan pedagog och deltagare?  

Den informella lärandemiljön har iscensatts med hjälp av ett förutbestämt ramverk där 

tyngdpunkten har lagts på skapandet som handling både individuellt och i grupp och där en 

fokusering på delaktighet varit styrande. Min utgångspunkt var att deltagarna skulle uppleva 

workshopen som en ”frizon” snarare än som något som tillhörde ett visst specifikt ämne med 

specifika krav på teknik, analys och resultat. 

Undersökningen har bestått av ett etnografiskt fältarbete som utförts genom en praktisk 

workshop där pedagogen tillsammans med besökarna på en fritidsgård har skapat ett 

lapptäcke. Materialet från skapandeprocessen har analyserats utifrån den ryska psykologen 

Lev Semënovic Vygotskijs teorier om lärandet och fantasin.  

Resultatet visar att det överenskomna målet att göra ett lapptäcke med bordet som 

gemensam arbetsplattform och därtill samtalen under arbetets gång har åstadkommit en 

gruppkänsla. Med fokus på att skapa själv och i grupp avdramatiseras det individuella 

skapandet.  Att sitta runt ett bord samtidigt som man är aktiv och skapar med händerna 

möjliggör samtal som utvecklar relationen mellan de berörda och kan öppna upp för samtal av 

mer allvarsam karaktär. Det förutbestämda ramverket i kombination med den etnografiska 

undersökningen har resulterat i att pedagogens roll mer blir att lyssna och inspirera än att 

styra och bedöma. I det informella lärandet är det svårt att få en ”rättvis” fördelning av 

pedagogens uppmärksamhet eftersom betoningen på det kollektiva och samtalet ger dem 

redan socialt kompetenta ett visst försprång.  

Resultatet ställs också ut på konst- och designhögskolan Konstfack i form av ett 

lapptäcke där det individuella blir det kollektiva. Lapptäcket bär spår av de processer som 

blivit synliga runt det gemensamma arbetsbordet: samtalen, identiteterna och de personliga 

uttrycken. Rutorna är besläktade med varandra styrda i sin storlek men fria i sitt uttryck där 

någons idé befruktat en annans, som skapar en gemensam helhet - en symbol för gruppen. 

Lapptäcket tillsammans med uppsatsen besvarar undersökningens frågeställning.  
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1 Inledning 

Varje ämne i skolan bär på sina osynliga krav på resultat. I slöjden kan vi till exempel 

skrämmas av den styrda precisa millimetern, en underliggande känsla av att det finns rätt och 

fel, vilket i sin tur ställer krav på en viss hantverksskicklighet. I bildundervisningen kan vi å 

andra sidan hämmas av den förlegade synen på konst som en nästan övernaturlig kraft 

sprungen ur en högre makt, där ett plötsligt fritt flöde av känslor som kommer inifrån får oss 

att skapa storartade konstverk. Eller i begreppet design där rätt färg, form och funktion ges en 

betydande roll och där kravet på en unik idé kan begränsa våra val.  

Det tycks som om vi glömt det sköna i att inte veta vad, hur och varför vi skapar. Att vi i 

vårt skapande borde träna på att inte ha en plan, en förklaring, en skiss, ett fast motiv med 

inställningen att åstadkomma en slutprodukt. Ofta är vi så fokuserade på att prestera att vi inte 

kan tänka i nya tankar eller se från andra perspektiv. Kategoriseringen av de praktiska ämnena 

om vad som tillhör vad, vad som anses rätt eller fel, fult eller fint uppfattar jag som något som 

kan försvåra det kreativa flödet av att bara skapa, att ha ett flyt. Att känna krav och 

förväntningar på sitt skapande kan förhindra den naturliga leken och nyfikenheten att 

upptäcka, men också förmågan att uppleva och se nya lösningar då man istället är upptagen 

med att finna rätta svar. Ibland ska man inte planera utan bara göra.  

1.1 Bakgrund 

Ombildningen från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle har bland annat inneburit att 

relationen mellan skolan och samhället har förändrats.1 Samhället har blivit mer inriktat på 

produktivitet, information och kontroll.2 Inom skolan har detta inneburit debatter om en mer 

kontrollerad och resultatstyrd undervisning. Regeringen vill ha hårdare tag och att betyg ges 

                                                
1 Jansson, Thomas (2008) ”Fostran till kulturentreprenör: Förortsskolor, estetiska praktiker och karriärvägar”, i Sundmark, 
Björn (red.) Educare – vetenskapliga skrifter 2008:2 Artiklar, Malmö: Malmö högskola, s. 7.  
2 Bennich-Björkman, Li (2007) ”Universiteten, kreativiteten och politikens aningslöshet”, i Sundmark, Björn (red.) Educare 
– vetenskapliga skrifter 2007:1 Kreativitet, Malmö: Malmö högskola, s. 36.   
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lägre ner i åldrarna.3  

Att höja de praktiska ämnenas status har under de senaste åren varit ett centralt mål inom 

bildpedagogiken. Det har resulterat i försök att nå metoder som kan synliggöra den tysta 

kunskapen man erhåller i det skapandet arbetet; man kan kalla det en form av effektivisering 

och teoretisering av den skapande processen. Det tar sig bland annat uttryck i forskning på 

vad man kallar portfoliometoden, som är en metod där fokus i arbetet inte bara läggs på 

resultatet utan även vägen dit.4  Enligt min uppfattning är det en bra metod att använda, då den 

gör det möjligt för pedagogen att skapa sig en tydlig bild av den utveckling som skett i 

skapandeprocessen. Det är dock farligt när metoden blir ett självändamål vilket jag menar är 

lätt hänt i den nya resultatstyrda skolan. Det som slagit mig i diskussionen är att skolan i sin 

formella lärandemiljö väldigt sällan värdesätter själva görandet, försöken och misstagen, 

vilket till stor del gör ett långvarigt lärande möjligt. Vilka alternativ finns det egentligen att 

skapa utan att prestera? Eller om man ställer om frågan: Vilka alternativ erbjuds att skapa 

med friheten att inte ha en agenda i sitt skapande, där upplevelsen och utforskandet står i 

centrum?  

I förarbetet för min undersökning hittar jag Slöjdcirkus som ett exempel på något som 

vidrör det jag saknar. Det är ett tvärvetenskapligt projekt som drevs under åren 2004-2006 av 

Nämnden för hemslöjdsfrågor tillsammans med Svenska Hemslöjdsföreningarnas 

Riksförbund. Tanken är där att skapa ett möte mellan slöjdkunskap, teaterns berättarkonst och 

musiken. Här fokuserar man på att utforska och upptäcka genom att tillvarata hemslöjdens 

”egen pedagogik”, med härmandet som utlärningsform.  Koncentrationen i arbetet ligger på 

det taktila, hur materialet och verktygen känns, för att få barnen att fantisera och att de på så 

sätt snabbt kommer igång med sitt slöjdande. Man vill ge barnen en känsla att de lärt sig 

själva.5 Jag upplever trots detta att slöjdcirkus har just slöjdandet och bevarandet av den 

traditionen som en stark drivkraft vilket i sin tur leder till att det även här är vissa material och 

tekniker som står i fokus och styr resultatet. 

                                                

3 Dagens Nyheter (2009) ”Betyg” till sexåringar får grönt ljus i domstol (2009-12-29) 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/betyg-till-sexaringar-far-gront-ljus-i-domstol-1.959253; Dagens Nyheter (2009) Björklund 
vill ge omdömen från förskolenivå (2009-12-27) http://www.dn.se/nyheter/sverige/bjorklund-vill-ge-omdomen-fran-
forskoleniva-1.970163; Dagens Nyheter (2009) Skolinspektionen kritisk mot betyg för sexåringar (2009-12-29) 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/skolinspektionen-kritisk-mot-betyg-for-sexaringar-1.959610; Svenska Dagbladet (2008) 
Björklunds betygshets leder fel (2008-03-23) http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1006953.svd  
4 Lindström, Lars (2007) ”Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt”, i Sundmark, Björn (red.) Educare – 
vetenskapliga skrifter 2007:1 Kreativitet, Malmö: Malmö högskola, s. 25.  
5 Björkdahl, Susanne & Kärrby Gunni (2006) Slöjdcirkus – att iscensätta ett estetiskt lärande. En rapport från Institutionen 
för Pedagogik, NR1:2006. Högskolan i Borås, s. 17.  
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Levande Verkstads pedagogik har också mycket snarlika tankar om skapandet. Det är en 

pedagogisk metod som vill frigöra den skapande förmågan genom att stimulera deltagarnas 

självförtroende, undvika konventionella tankemönster och stärka egna erfarenheter. Den 

grundades 1967 av den amerikanska konstnären och pedagogen Adelyne Cross-Eriksson och 

har sina rötter i Bauhausrörelsen. Idén med verksamheten är att alla människor kan och 

behöver uttrycka sig i skiftande skapande verksamheter. Målet är att aktivera och 

medvetandegöra människor genom att ge dem tillgång till de konstnärliga uttrycksmedlen. 

Metoden innebär att man arbetar och uttrycker sig i skilda material med inslag av andra 

uttrycksmedel som drama, ljud, ord och rörelse. Man gör inte saker eller konsthantverk för 

användning utan det är det personliga uttrycket som står i centrum och dessutom tror man inte 

på betyg.6  

Levande verkstads pedagogiska tanke har för mig varit något som levt kvar från det glada 

sjuttiotalets idéer om att alla kan frigöra sig i ett skapande. Detta är inte på något sätt fel, och 

liknar också vad jag själv menar, men det kan lätt leda till en romantisk syn på skapandet som 

något som alla bör förstå och bara göra. Därmed menar jag att skapandet mytiseras som mer 

högtidligt än vad det egentligen är. Jag vill förespråka ett skapande utan Levande verkstads 

krav på ett personligt uttryck och en skön frigörelse eller Slöjdcirkus värdesättande av gamla 

anrika slöjdtraditioner, utan där du får träna på att skapa. Där du får prova och själv inse 

värdet i det du gör. Den här undersökningen behandlar just en sådan frågeställning vad det 

gäller det informella lärandet i de praktiska ämnena som berör bild och formgivning i åldrarna 

för grundskolan.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka fritidens informella lärande i ett skapande arbete. Målet 

med undersökningen är att pröva värdet i skapandet som sker i mer informella miljöer som till 

exempel i en studiecirkel, där det är frivilligt att vara med och man inte har betyg och 

målbeskrivningar. Jag vill undersöka om och i så fall hur, en informell miljö förändrar 

förutsättningarna för skapandet. Den informella miljön iscensätts med hjälp av ett 

förutbestämt ramverk, som i sin uppbyggnad strävar att vara det formellas motsats i den mån 

det är möjligt. Ordet ramverk kan definieras som de ramar som styr en uppgifts 
                                                
6 Boström Carl-Axel, m.fl. (red.) (1975) Levande Verkstad, Stockholm: Rabén & Sjögren, s. 16. 
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förutsättningar och mål. Betoningen i ramverket läggs på att vi skapar, snarare än hur, vad 

och varför vi skapar. Fokus ligger på skapandet som handling både individuellt och i grupp 

där delaktigheten är det styrande snarare än resultatet och analysen. Jag vill försöka fånga den 

kravlösa känsla av fritt val som det informella lärandet naturligt äger. Frågeställningen som 

undersökningen behandlar är:  

Vilka processer blir synliga i det informella lärandet, där tonvikten läggs på att vi skapar, 

snarare än hur, vad och varför vi skapar – inom gruppen, hos individen, och mellan pedagog 

och deltagare?  

1.3 Urval och avgränsning 

För att besvara frågan valde jag att tillsammans med besökarna på en fritidsgård skapa ett 

lapptäcke. Målet var att iscensätta en skapande miljö med tyngdpunkt på det egna och det 

kollektiva skapandet. Min utgångspunkt var att deltagarna skulle uppleva workshopen som en 

”frizon” snarare än som något som tillhörde ett visst specifikt ämne med specifika krav på 

teknik, analys och resultat. I undersökningen ville jag pröva om det var möjligt att genom 

bestämda ramverk frambringa en sådan ”frizon” genom att uppmuntra deltagarna att skapa 

snarare än att fokusera på hur, vad och varför de skapar. Därmed anser jag inte att 

undervisning i bild, slöjd och design i allmänhet alltid bör ske på detta sätt, utan avser att 

undersöka hur och om det kan vara ett kompletterande sätt att arbeta.  

Ett av kraven att uppnå en ”frizon” var att workshopen skulle vara obunden krav som 

närvaro och betyg, för att i möjligaste mån sträva bort från det formella. Jag ville skapa en 

öppen verksamhet, där man fick gå och komma som man ville och inte behövde vara med vid 

varje tillfälle – en informell lärandemiljö. På så sätt ville jag uppnå en atmosfär av lust och 

eget val och valde därför att utföra min undersökning på en fritidsgård.  

Fritidsgården är belägen i en förort sydost om Stockholm. Valet av plats föll sig naturligt 

eftersom jag kände till att man där ville starta en mer aktivt verksamhet i fritidsgårdens egen 

ateljé. Jag är själv uppvuxen på den aktuella orten, vilket jag var medveten om kunde påverka 

min etnografiska undersökning. Men eftersom jag aldrig varit i den nybyggda fritidsgården 

förut och inte har någon relation till något av barnen som besöker gården sedan tidigare, ansåg 

jag att jag ändå kunde hålla den distans som krävdes för min etnografiska undersökning. Jag 

kunde då endast se fördelar med att känna till området och närmiljön som barnen bor i, när det 
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gäller att skapa kontakt med barnen på en sådan kort tid.  

En annan anledning till att lägga workshopen utanför skolan var för att deltagarna inte i 

förväg redan skulle kategorisera in workshopen som bild, slöjd eller design och på så sätt 

skapa sig en förutfattad mening om av vad som förväntas av dem. Workshopen skulle inte 

vara helt gränslös men gärna uppfattas som ”fri”, i den meningen att jag inte krävde 

kunskaper eller motiveringar vad gäller teknik och material.  Det blev därför viktigt att jag 

som pedagog lade tyngdpunkten på deltagarnas medverkan, att de var aktiva och att jag i den 

processen inte krävde motivering till och analys av hur och varför de i skapandet tog de beslut 

som de tog. Man kan dock inte säga att workshopens syfte var att vara helt fri, eftersom det i 

sig är en motsägelse och för undersökningen ointressant för då skulle det hela inte vara en 

workshop och en pedagog skulle då vara överflödig. Det går inte att hålla i en uppgift helt 

utan ramar, för då är det inte längre en uppgift.  

Det som skilde workshopen från det helt självvalda, fria skapandet var att det fanns ett 

gemensamt ramverk, som trots sin ”fria” framtoning hade ett syfte och ett mål. Workshopens 

bestämda ramar var att vi skulle göra ett lapptäcke tillsammans. Lapptäcket som uppgift 

valdes utifrån att det var en mycket passande uppgift för att få fokus på att delta och skapa 

både individuellt och i grupp. Deltagarna fick göra en eller flera rutor individuellt eller 

tillsammans med någon annan, som i sin tur skulle bli en del av en större helhet. Rutorna var 

färdigklippta i samma storlek, för att underlätta ihopsättandet. Jag ville i detta moment kunna 

koncentrera mig på processerna mellan individen och gruppen och inte fastna i alltför svåra 

tekniska komplikationer som det lätt kan bli om alla bitar är i olika storlekar. Deltagarna fick 

utifrån dessa färdigklippta rutor klistra, klippa och dekorera med tillgång till ett blandat 

material. Materialet bestod av olika typer av tyg i olika färger, paljetter i olika storlekar, 

diverse tidningar, brodertråd, puffpennor7, textilfärg på burk, textiltuschpennor, knappar, 

pärlor i olika former, vanliga tuschpennor, ritpapper, silkespapper och tillbehör som saxar, 

lim, textil-lim, nålar, penslar, burkar och paletter. 

Deltagarna fick fritt bestämma material, teknik, arbetstid och hur många rutor de vill 

producera. Materialet valdes utifrån vad som var ekonomiskt möjligt och vad som redan fanns 

tillgängligt. Det valdes också utifrån vad som var möjligt i den valda uppgiften, att göra ett 

lapptäcke, det vill säga material som går att sätta ihop i rutor med varandra, inga hårda 

material som trä till exempel. Att de flesta deltagarna i workshopen var flickor var väntat 

                                                
7 Färgpennor med ”puff-upp” effekt, ger färgen en tredimensionell effekt. 
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eftersom materialet och val av plats var något som tilltalade dem. Ateljén i fritidsgården är en 

plats som mestadels besöks av flickor, vilket gör att de redan är bekanta med mycket av 

materialet som finns tillgängligt där. Min avsikt var att få deltagare som var där av eget 

intresse och studera det informella lärandet, det var inte att tilltala en så stor grupp som 

möjligt eftersom det inte är det som min frågeställning behandlar. Jag är med det sagt 

medveten om att anledningen till vilka som deltog i workshopen i stor uträckning är ett 

resultat av val av material, plats och teknik. Det var totalt tjugosex stycken deltagare, två 

stycken av dem var pojkar resten var flickor i åldrarna 10 – 15 år.  

Önskvärt var att det hela skulle bli en process där du skapar själv men ändå gör 

tillsammans med andra. Man kan se workshopen som ett försök att nå mellanrummet mellan 

skolans och fritidens skapande arbete, att genom viss styrning skapa ett ”fritt” flöde. Det är 

viktigt att poängtera att begreppen ”fritt” och ”fri” här innebär en önskan att få deltagarna att 

skapa utan känsla av krav med betoning på experiment och lek. Jag menar då som tidigare 

nämnts inte att uppgiften inte är styrd, vilket är en motsägelse i sig själv. Jag menar inte heller 

att alla uppfattar ”frihet” på samma sätt. Det finns inget som säger att det inte finns andra sätt 

att skapa informellt lärande och att det i sin tur hade kunnat ge andra reflektioner. 

1.4 Material och metod 

För att ta reda på vilka processer som sker mellan deltagarna sinsemellan respektive mellan 

deltagarna och pedagogen i ett informellt lärande så lämpade sig den etnografiska metoden 

bäst eftersom den avser att studera processer som sker i olika kontexter.8 Främst kom det 

etnografiska fältarbetet att grundas på deltagande observationer, insamling av material, 

informella samtal med deltagarna och enstaka intervjuer med berörda under en praktisk 

workshop där vi tillsammans skapade ett lapptäcke. Workshopen hade från början ett planerat 

ramverk som skulle bli den grund som min etnografiska studie skulle vila på. Materialet har 

sedan undersöks och analyserats utifrån den ryska psykologen Lev Semënovich Vygotskijs 

tankar om lärandet och fantasin. Vygotskij tillhör den kulturhistoriska teorin som är en 

utvecklingspsykologisk teori där man försöker finna förståelse av den mänskliga utvecklingen 

och villkoren för denna.9 Workshopen skulle stå för det informella lärandet utan betyg, 

                                                
8 Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s 64. 
9 Jerlang, Espen m.fl. (1986/1988) Utvecklingspsykologiska teorier, Stockholm: Liber, s. 15. 
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målstyrning och utarbetade portofoliometoder. Det var inte alltid lätt, men min avsikt var att i 

den mån det var möjligt undvika att styra i deltagarnas val av material, teknik och lösningar i 

skapandet utan mer ha en handledande roll. Som handledare presenterade jag vad som var 

tillgängligt i form av material och tekniker och sedan fick deltagarna själva utforska hur de 

ville använda det som stod till förfogande.  

Det informella samtalet var det viktigaste verktyget under workshopen. Jag hade innan 

arbetets början förberett vissa forskningsfrågor, ett frågebatteri som jag under arbetets gång 

återvände till och utvecklade. Samtalen under workshopen spelade jag in.  Ljudinspelningarna 

har använts som anteckningar och som skiss över hur workshopens olika händelseförlopp 

löpte.  

Datainsamling har skett genom deltagande observation. Observationerna är fokuserade 

på utvalda fasta situationer eller teman som varit relevanta för att svara på mina frågor. De 

fasta situationerna har varit avstamp, gruppen - individen & pedagogen, värdering av arbete 

och arbetsflyt. Där dokumenterades de händelseförlopp som på något sätt avvek eller 

utmärkte sig från övriga händelser.10 Efter och innan varje workshop skrev jag 

dagboksanteckningar. Innan varje workshop skrev jag ned vad utgångspunkten för dagens 

arbete och vad som var viktigt att tänka på. Det kunde vara händelser, frågor och 

observationer som erfarits under tidigare workshop. Efter varje workshopstillfälle antecknade 

jag hur det gick och vilka nya upptäckter och observationer som jag gjort. Anteckningarna var 

både i beskrivande och analyserande form och var grundade på tankar och observationer.11 

Fotodokumentationen har främst använts som ett sätt att dokumentera och beskriva 

rummet och den valda ateljéplatsen. Fotodokumentationen har också gjorts över det färdiga 

arbetet och i viss mån om det var möjligt under arbetsprocessen. Jag har inte fotat deltagarna 

under arbetets gång, dels för att jag inte velat störa, dels för att det inte kändes bekvämt för 

alla. För att få reda på hur deltagarna upplevde workshopen och arbetet har jag gjort tre 

formella djupintervjuer. Slutligen har jag skrivit en översikt över ljudanteckningarna och 

transkriberat valda delar.  

                                                
10 Kullberg (2004), s.103 
11 Ibid., s.170 
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1.5 Teori  

I min inledning efterlyser jag ett skapande mindre fokuserat på resultatet, ett skapande mer 

betonat på lek och experiment där det centrala blir upplevelsen av det. Min undersökning 

prövar ett ramverk där fokus ligger på deltagandet och skapandet som handling och inte på 

resultatet och analysen av deltagarnas skapande. Undersökningen vill pröva hur ett informellt 

lärande kan gynna kreativitet, motverka hämningar och förutfattade meningar om skapandet. 

Med kreativ menas här en miljö där deltagarna utvecklar sitt tänkande kring sin verklighet, lär 

sig och experimenterar i sitt skapande. 

Den kulturhistoriska teorins syn på människans utveckling har genom den ryska 

psykologen Lev Semenovich Vygotskij uttryckts till pedagogiska tankar om lärandet som är 

centrala för min undersökning. Den kulturhistoriska grundsynen på människan, samhället och 

dess utveckling innebär att förstår vi inte samhället kan vi inte heller förstå människan. 

Människans utveckling sker i ett dialektiskt förhållande mellan individens medfödda 

egenskaper och påverkan utifrån.12 Vygotskij talar om inre och yttre faktorer som motiverar 

vårt lärande.13  Om vi i vårt lärande motiveras av inre faktorer så lär vi oss för vår egen skull 

för att vi vill upptäcka och för att vi är nyfikna.14 Jag har genom hans tankar försökt utveckla 

ett pedagogiskt förhållningssätt som väcker och tar till vara på deltagarnas inre motivation 

och på så sätt får dem att uppleva mening med sitt lärande. Det har jag gjort genom att 

fokusera mindre på vad, hur och varför vi skapar, som är så centralt i det formella lärandet, 

och istället försökt fokusera på att skapa och upplevelsen av det. Mitt försök var att på så sätt 

försöka nå deltagarnas inre mål som Vygotskij skriver om genom att de själva har fått välja 

hur, varför och vad de skapar inom en ram för det gemensamma stora målet som är att skapa 

lapptäcket.  

Barnets viktigaste uttrycksform är enligt Vygotskij leken.15 Pedagogen måste utmana 

barnet att bearbeta sin verklighet och det sker främst genom att utgå från det som barnet visar 

sin nyfikenhet inför. Barnet bör samtidigt ha stimulans till sin lek genom varierande och nya 

omgivningar. Fantasin är enligt Vygotskij en oumbärlig process och den utvecklas genom 

                                                
12 Jerlang, Espen m.fl. (1986/1988), s. 280 
13 Partanen, Petri, (2007) Från Vygotskij till lärande samtal, Stockholm: Bonnier utbildning, s. 79. 
14 Ibid., s. 79 
15 Jerlang, Espen m.fl. (1986/1988), s. 326. 
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leken. Fantasin behövs för att framkalla visioner och tankar om andra tänkbara möjligheter. 

Att leka är att fantisera. Leken är dock inget medfött utan en verksamhet som inspireras och 

utvecklas i sin omgivning. Leken definieras som en process där barnens mål och motiv 

sammansmälter med verksamheten. Det viktigaste pedagogiska problemet är att utgå från 

individens upplevelse och vad som är viktigt för denna.16 Vygotskij understryker också vikten 

av den sociala gemenskapen och att motiven för pedagogiken utvecklas i ett dialektiskt 

samspel mellan barnen och barn och vuxna.17 I min undersökning har leken varit ett verktyg 

att få deltagarna att utveckla sin fantasi och avdramatisera värderingen av skapandet. Med ett 

ramverk mindre fokuserat på individen och dennes prestation och med mer betoning på det 

kollektiva deltagandet och görandet så har deltagarna fått utrymme för att testa nya sätt att 

arbeta med tekniker och material. Det har också varit mycket viktigt att beslut om hur ens 

egna och det kollektiva resultatet ska gestaltas varit grundade på deltagarnas beslut och inte 

på mina. 

Redogörelser av andra liknande undersökningar som min egen och definitioner av 

begrepp som också är relevanta att använda i min uppsats och ställa undersökningen mot har 

jag funnit i flera artiklar ur Educare – vetenskapliga skrifter.18 Ett antal av dessa skrifter 

behandlar begrepp som kreativitet, skapande process och kreativt kaos.  

Lars Lindström är professor i pedagogik, med särskild inriktning mot praktisk-estetiska 

ämnen, vid Lärarhögskolan i Stockholm och har bland annat skrivit artikeln Kan kreativitet 

läras ut? – En bildpedagogisk översikt som generellt belyser den bildpedagogiska 

forskningen í allmänhet bland annat hur barns och ungdomars skapande förmåga kan främjas 

ur ett skolperspektiv. Slutsatserna som dras i texten är till exempel vikten av att skolelever bör 

få möjlighet att utforska idéer och uppslag på djupet samt att de bör få erkännande i 

risktagande, goda försök men även i misslyckanden.19  

I min undersökning har jag försökt att genom ett bestämt ramverk öppna upp 

tillvägagångssätt att se på skapandet som ett sätt att testa olika vägar att arbeta, där det som i 

andra miljöer ses som misslyckanden snarare i workshopen ses som en del i skapandets 

arbetsflyt.  

                                                
16 Ibid., s. 327 
17 Ibid., s. 325, 328   
18 Lindström, Lars (2007), s 3. 
19 Ibid., s. 27 
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Tidigare forskning  

Min uppsats vidrör i stort hur omgivningen påverkar lärandet. Mer specificerat så prövar 

undersökningen värdet av ett så kallat informellt lärande i ämnet bild och form. Det finns flera 

forskare som intresserar sig av en eller flera av dessa aspekter.  

Ann Bamford, professor vid University of Arts i London har forskat i värdet av den 

estetiska undervisningen i skolan. Hon har skrivit rapporten The Wow factor – global 

research compendium on the impact of the arts in education där hon analyserat den estetiska 

undervisningen och dess effekt i 70 länder. Rapporten visar att estetisk och kreativ 

undervisning stärker elevernas resultat med förutsättningen att undervisningen är av hög 

kvalitet. Dålig estetisk undervisning har däremot en negativ effekt.20 Rapporten visar också att 

innehållet i undervisningen spelade mindre roll så länge det var meningsfullt för eleverna.21 

Ann Bamford menar att när undervisningen i skolan inte är kreativ beror det på att läraren 

tappar bort sin egen kreativitet bland alla prov och krav.22 Det snuddar vid den följd som 

betyg och krav på många sätt kan ha på undervisningen i skolan och som jag själv reflekterat 

över och som på många sätt fått mig att vilja genomföra denna studie. Det som skiljer Ann 

Bamfords forskning från min egen undersökning är att den inte tar in den estetiska 

verksamheten som sker utanför skolan, det informella lärandet. 

En artikel som intresserar sig för hur den omgivningen påverkar kreativiteten är 

”Universiteten, kreativiteten och politikens aningslöshet” av statsvetaren Li Bennich-

Björkman. Trots att Li Bennich-Björkman i sin forskning rör sig i en annan kontext än vad 

min egen undersökning gör så tycker jag att hon berör en liknande problematik. Hon frågar 

sig hur förutsättningarna för ett kreativt vetenskapligt skapande ser ut vid dagens moderna 

massuniversitet. I sin text tar hon upp samhällsförändringen från jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle och visar på att det i sin tur lett till ett samhälle som strävar mot effektivitet 

och kontroll. Denna strävan genomsyrar i sin tur stora delar av mänskliga tillvaron inom 

utbildningen, arbetet, fritiden och politiken. Hon frågar sig också vilka betingelser som krävs 

för ett nyskapande klimat. För att få svar på det använder hon sig av organisations- och 

socialpsykologisk forskning kring mänskligt skapande. Den socialpsykologiska forskningen 

studerar här hur individens kreativitet påverkas av sociala och sociopsykologiska 

                                                
20 Höglund Carl-Magnus, (2009) ”The WOW factor”, i Pedagogiska magasinet NR 4 2009, s. 14. 
21 Ibid., s. 15 
22 Ibid., s. 14 
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omgivningsfaktorer.23 Organisationsforskningen ställer frågor kring om, och hur, 

innovationsförmågan påverkas av den yttre organisationen.24 Li Bennich-Björkman studerar 

hur omgivningen påverkar innovationsförmågan på universiteten och forskningen där, jag 

testar hur en informell omgivning påverkar ett skapande arbete och dess lärprocess.  

Det som jag har hittat som närmast rör min är en uppsats skriven av Magnus Dahlberg, 

musikpedagog på Norges musikhögskola.25 Uppsatsen Informellt lärande – möjligheter och 

utmaningar för institutionaliserad instrumental undervisning jämför hur det är att lära sig ett 

instrument inom en klassisk institutionaliserad musiktradition mot det informella lärandet som 

är kopplat till populärmusik.26 Han menar att många styrdokument för musikverksamhet i 

skolan betonar just det som står starkt i den populärmusikaliska och informella lärandemiljön, 

nämligen kreativitet, gehörsspel och personligt uttryck därför bör man våga ifrågasätta de 

grundläggande strukturerna i verksamheten i skolan.27 Essän är mycket relevant men svår att 

bedöma som källa då den inte har något tryckår, men den är skriven någon gång under åren 

2004 -2006 under hans masterutbildning i musikpedagogik vid Norges Musikhögskola.28 

Precis som i min uppsats studerar författaren värdet av det informella lärandet, men det som 

skiljer sig från min undersökning är att han inte konkret prövar sin tes. Min undersökning 

bidrar med att vara en praktisk undersökning av värdet i det informella lärandet. 

                                                
23 Bennich-Björkman, Li (2007), s. 38. 
24 Ibid., s. 41 
25 Dahlberg Magnus (u.å.) Magnus Dahlberg pedagog musiker kompositör arrangör (2009-12-29) 
http://www.magnusdahlberg.net/ommig.php  
26 Dahlberg Magnus (2004-2006) Informellt lärande – möjligheter och utmaningar för institutionernas instrumentala 
undervisning. En essä från institutionen för musikpedagogik. Oslo: Norges musikhögskola, 3. 
27 Ibid., s. 19 
28 Dahlberg Magnus (u.å.) Magnus Dahlberg pedagog musiker kompositör arrangör (2009-12-29) 
http://www.magnusdahlberg.net/ommig.php 
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Bild 1 Foto: Fanny Holmberg 

2 Bearbetning och analys 

Två veckor innan workshopens första tillfälle åker jag ut 

och sätter upp ett informationsblad på fritidgården.29 

Ateljén består av ett långbord med plats för tio personer 

(bild 1). Workshopens öppettider bestämdes att vara 

tisdagar mellan 14 och 17 (för besökare 10- 12år), 17.30  

och 20.30 (endast för flickor över fjorton år) och 

torsdagar mellan 17.30 och 20.30 för besökare över 

fjorton år både pojkar och flickor.  

2.1 Avstamp 

Avstamp kallade jag de observationer som jag gjorde i samband med uppstartandet av de olika 

workshoptillfällena. Det är en mycket viktig process som avslöjar hur deltagarna och 

pedagogen arbetar tillsammans. Det exponerar deltagarnas förhållningssätt till det fria valet 

och hur pedagogen motiverar arbetet. Vygotskij talar om inre och yttre faktorer som motiverar 

vårt lärande.30  Han menar att om vi motiveras av inre faktorer så lär vi oss för vår egen skull 

för att vi vill upptäcka, för att vi är nyfikna. Ett lärande som inte har en inre motivation styrs 

istället av yttre faktorer, som till exempel att undvika obehag och negativa konsekvenser som 

dåliga betyg.31 Vid det första workshoptillfället tog det någon timme innan några valde att 

delta hos mig i ateljén. Det var inte så konstigt egentligen, all verksamhet är öppen på 

fritidsgården och besökarna växlar ständigt mellan aktiviteter. Vi hade inte träffats tidigare 

vilket gjorde att vi ännu inte byggt en relation till varandra det i sin tur bidrog till en viss 

tillbakadragenhet. Deltagarna kom så småningom att delta i spridda grupper om två och tre, 

                                                
29 Bilaga 1  
30 Partanen, Petri, (2007), Från Vygotskij till lärande samtal, Stockholm: Bonnier utbildning, s. 79. 
31 Ibid., s. 79 
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de flesta var flickor.  Att de var flickor berodde främst på materialet och platsen som 

vanligtvis är en plats där flickorna tillbringar sin tid. Många pojkar kom fram och hälsade 

men ville inte vara med.  

När jag förklarade vad jag önskade att vi skulle göra så var det svårt att göra sig hörd 

eftersom nästan ingen lyssnade och en del gick mitt i min presentation. Flera gånger fick jag 

förklara vad jag hette och att jag skulle bli lärare i design och konst, att jag kom från en skola 

som heter Konstfack. Jag förklarade också att jag ämnade göra ett projekt där jag hade tänkt 

att vi skulle skapa ett lapptäcke och detta skulle jag sedan skriva en uppsats om. Jag insåg 

med ens när jag försökte göra mig hörd att för att omedelbart fånga deras intresse hade jag 

behövt göra en presentation av ett mer otraditionellt slag som till exempel att använda musik. 

Bilder på lapptäcken visades för att få deltagarna att förstå hur ett lapptäcke kunde se ut. 

Deltagarna ställde många frågor. Som till exempel: Måste man vara med? Varför ska jag vara 

med? Varför ska vi göra ett lapptäcke? Vad är ett lapptäcke? Var ska det hängas?  Vem är du? 

I den kulturhistoriska skolan menar man att det är viktigt för pedagogen att utmana 

barnet till nya aktiviteter men att detta fortfarande sker i för barnet meningsfulla 

sammanhang. Man kan inte utveckla nya motiv genom belöningar och straffåtgärder endast 

genom samarbete och meningsfullhet.32 Jag försökte motivera projektet med att vi skulle ha 

roligt och skapa både själva och tillsammans med andra. Jag startade en målande beskrivning 

hur vi tillsammans skapade ett jättestort lapptäcke, med många rutor som bara blev fler och 

fler och frågade sedan deltagarna hur stort de trodde att det skulle bli. Jag beskrev hur det 

skulle kunna hänga på utställningen och vad folk skulle säga. Flera deltog i samtalet. 

Vygotskij pratar just om hur fantasin och verkligheten hör ihop, att det är delar av samma sak. 

Om vi då kan se en bild av hur det kan se ut så har vi också ett mål som våra handlingar ska 

sikta mot och uppnå.33 Jag upplevde att det här samtalet fungerade bra som inspiration 

eftersom deltagarna tillsammans skapade mål för det vi skulle göra. I det blir det tydligt att 

deltagarnas egen lust och motivation, att vilja delta, är det som styr. Det finns hela tiden ett 

val. Här ställer vi upp ett gemensamt mål som i sig blir vad man kan kalla en vision av hur 

resultatet kan bli. Vi ska skapa något som symboliserar gruppen men det finns inga uttalade 

krav på individens skapande. Om sedan deltagarna uppfattade sitt skapande som kravlöst i 

workshopen har varit omöjligt att fastslå. Det är mycket möjligt att workshopen ställt andra 

krav som känts pressande, det är något som jag återkommer till i uppsatsen.  

                                                
32 Jerlang, Espen m.fl. (1986/1988), s. 328.  
33 Partanen, Petri, (2007), s. 81. 
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Vid det andra och tredje tillfället upplevde jag inget som helst ifrågasättande av 

uppgiften. När man testat materialet så ville man oftast fortsätta. Jag ser också en tydlig 

skillnad mellan de olika åldersgrupperna och hur de mottog uppgiften. De äldre, över tretton 

år var mer skeptiska och ifrågasättande.  Hos dem var det tydligt att det spelade större roll vad 

de kompisar som man för tillfället umgicks med tyckte. De yngre deltagarna (10-12 år) 

började med uppgiften direkt utan att egentligen ha lyssnat klart på vad tanken med projektet 

var. Vad kompisarna gjorde och tyckte spelade inte alls samma roll här då man var mer 

inriktad på att skapa.  

2.2 Gruppen, individen och pedagogen 

Jag valde också att studera arbetet utifrån gruppen och individen. Jag avser då det som händer 

mellan deltagarna och det som händer mellan mig som pedagog och deltagarna. Samtalet blev 

nyckeln mellan det individuella skapandet och gruppens. Gruppen förändrades ständigt. Vissa 

deltagare var med varje tillfälle andra bara vid ett och bordet som plats blev inramningen för 

en känsla av att vara just en grupp. Att arbeta runt ett gemensamt bord skapade naturliga 

samtal. 

Den etnografiska undersökningen var också bidragande orsak till att vissa ämnen här 

diskuterades vilket i sig var mycket givande för hela processen. Min dubbla roll som både 

pedagog och etnograf flöt samman och befruktade varandra. Min roll som etnograf som hela 

tiden sökte svar hos deltagarna födde en mycket mer öppen, lyhörd och social pedagogik vars 

syfte ofta var mer att lyssna än att styra. Min pedagogiska roll kom väl till hands för att göra 

frågandet mer naturligt, eftersom det fanns något konkret att fråga kring, skapandet som 

ämne. Under samtalen spreds idéer och arbetssätt runt bordet. Detta bidrog i sig till att 

deltagarna och jag snabbt fick en relation och det skapade också en gemenskap i gruppen som 

kan betecknas som en vi-känsla. Författaren och psykologen Petri Partanen som tolkat 

Vygotskijs tankar om pedagogik skriver i sin bok Från Vygotskij till lärande samtal om 

vikten av gemensamma mål i en lärande situation, där han understryker att man behöver möta 

eleverna i ett socialt samspel för att få fatt på elevens vilja, önskan och förmåga att samtala 

om sitt lärande. Eleven måste själv förstå vad det är nödvändigt för och kunna koppla ihop 

detta utanför den lärandesituationen. Jag upplever att samtalen under min workshop öppnade 
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upp liknande samtal som Petri nämner i sin bok. 34 Vi talade om ämnet bild och varför det var 

bra att lära sig. Flera menade att det var bra för då lärde man sig att rita. De var få som hade 

reflekterat över vilka yrken ämnet var bra för.  

Skapandet med händerna, med andra ord den aktiva rörelsen, var bidragande orsak till en 

avslappnad miljö. Gruppen fick då möjlighet att samtala både om roliga men också mer 

allvarsamma ämnen. Det var som om koncentrationen på arbetet tog bort fokuseringen på 

individen som talade, en effekt som avdramatiserade det hela. Under en av 

tisdagsförmiddagarna, när det var tre flickor, två fritidsledare och jag sittande runt bordet 

uppstod ett samtal om livsfrågor. Jag upplevde att samtalet inte bara var givande för flickorna 

utan för oss alla. Det faktum att det samtidigt runt bordet pågick en skapande verksamhet 

upplevde jag som avdramatiserande vilket fick den följden att flickorna också talade och 

delade tankar med varandra på ett respektfullt och givande sätt detta trots att de inte var nära 

vänner sedan tidigare. Att tre vuxna på fritidsgården tar sig tid att sitta ned och samtala med 

tre av fritidsgårdens besökare är i sig självt en stor faktor till givande samtal. Enskilda samtal 

med besökarna är något som ofta sker på fritidsgården och något som de är bra på men det 

som var intressant här var just den aktiva rörelsen med händernas avdramatiserande effekt på 

gruppen vilket fick mig att ställa mig frågan om det är det praktiska arbetet med händerna 

som får deltagarna att öppna sig. Det kan jag bara spekulera i.  

2.3 Värdering av arbetet  

För att synliggöra processerna som sker när man fokuserar på att skapa valdes att studera hur 

deltagarna värderade arbetet som gjordes under workshopens gång. Vad tyckte de om det vi 

gjort? Hur såg de på sin egen insats? Lärde de sig något?  Här ville jag undersöka hur 

arbetssättet påverkade relationen till hur man värderar arbetet. För flera av deltagarna var det 

först svårt att bidra med sin ruta till lapptäcket eftersom de antingen tyckte att den var för ful 

eller tvärtom att de hellre ville behålla den själv. Jag underströk då att det hela var frivilligt 

och att det var helt i sin ordning att ta hem sitt verk om man hellre önskade det. Senare var 

detta inte alls ett problem. En flicka sa under arbetets gång med skämtsam röst, ”Fanny tycker 

allt är fint det spelar ingen roll vad man gör ”.35 Att inte ställa krav på hur, vad eller varför 

                                                
34 Ibid., s. 81 
35 Informellt samtal med deltagare under workshop 13 oktober 2009, på en fritidsgård sydost om Stockholm.  
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man skapar har varit ett medvetet ställningstagande som jag som pedagog strävat efter i mitt 

ramverk, för att uppnå ett kravlöst skapande. Men det går inte att avgöra om deltagarna själva 

uppfattat det så. Till en början var det ovant för mig och deltagarna att jag som pedagog inte 

styrde i deras arbetsprocess och jag tror att kommentaren att jag tyckte allt var fint och att det 

inte spelade någon roll för mig vad de gjorde, var ett utryck för just den ovanheten. Det 

viktigaste för mig var att jag som pedagog upplevdes uppmuntrande och intresserad av det 

som gjordes och att deltagarna var där. Jag valde att utesluta att uttrycka förslag på 

utvecklande och vidare arbete om inte deltagaren själv frågade, vilket i sin tur säkert lett till 

att vissa uppfattade att det inte spelade någon roll vad de gjorde. Nu i efterhand tycker jag inte 

det är så problematiskt då det var vad vi alla gjorde tillsammans och upplevde som var det 

viktigaste. Att få ifrågasätta relevansen av det man gör, vilket jag tycker att flickan här gör är 

också ett steg att finna en egen mening i sitt arbete. Det flickan säger är sant, det viktiga var 

inte vad, hur och varför man skapade utan att man skapade.  

 Jag har observerat att detta förhållningssätt bidragit till att andra kriterier istället gör sig 

gällande i skapandet, som att den sociala förmågan har spelat en större roll. Vad detta exakt 

inneburit för deltagarna är också svårt att avgöra eftersom jag inte haft inblick i de sociala 

relationerna innan. Jag kan bara anta att deltagare som naturligt kunde ta plats i det sociala 

rummet också varit de som fått mest plats i projektet trots att det inte alls varit min avsikt. Det 

kunde till exempel yttra sig i de gemensamma samtalen där vissa som egentligen önskade 

bidra i diskussionen inte hann eller vågade svara eftersom andra deltagare tog mer plats. Detta 

visar att det som känns kravlöst för vissa känns krävande för andra. Kriterierna ändras alltså. 

Under arbetets gång hängde vi rutorna på väggen för att få en översikt över arbetet. Jag 

uppfattade då att flera av deltagarna reflekterade över sin och andras insats. Till en början 

hade deltagarna en större respekt inför materialet och en osäkerhet över om de gjorde rätt. 

Men mot slutet var det flera som uttryckte att de var stolta över hur många vi gjort och hur 

häftigt det blivit. Man berättade gärna vilken man gjort och hur man tänkt och hur det blev 

detta utan att jag frågat om det. Några sa frågande: Hur ska vi kunna sätta ihop alla de här? 

Och var ska vi få plats att hänga den sedan när den klar?  Vad som gjorde att osäkerheten 

byttes ut till självreflektion är svårt att fastslå men en anledning kan vara att uppgiften att 

skapa individuellt (göra sin ruta) men ändå tillsammans (arbeta runt gemensamt bord och 

sätta ihop) avdramatiserade den individuella insatsen vilket tog bort individens eget ansvar 

och istället gjorde resultatet till ett kollektivt ansvar. Jag valde att fråga dessa frågor när 

lapptäcket var färdigt för att inte bryta den fria känslan under arbetet som mitt ramverk skulle 
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sträva mot där jag inte krävde eller önskade reflektion över insats eller resultat. I intervjuerna 

framgick just att det bästa med att vara med i projektet var att man fick påverka resultatet, 

man fick vara delaktig och vara med och bestämma. Vygotskij menar att pedagogik måste 

grundas på barnens eget aktiva och gemensamma deltagande i helhetspräglade verksamheter. 

I dem ska barnen få möjlighet att aktivt förverkliga sina handlingar.36 En av flickorna nämner 

att det är just vad som hänt här. En annan av flickorna sa att det var bra att få öva på fantasi 

och som hon själv uttryckte det att ”det var roligast när man fick blanda olika färger och måla 

med händerna”. Jag frågade också om det var något som de tyckte att man kunde ha gjort 

annorlunda. Ingen av dem hade några sådana invändningar utan menade att det blev precis 

som de ville. Jag tolkar det som att de var stolta över resultatet.  

Det var för övrigt många i gruppen som ville bli intervjuade och berätta om vad de tyckte 

vilket betyder att flera själva reflekterat över vad vi gjort. Reflekterandet är ett viktigt sätt att 

synliggöra processen i skapandet men precis Lars Lindström skriver i sin artikel Kan 

kreativitet läras ut?, så är det farligt när detta blir självändamålet.37  Kravet att reflektera i en 

färdig form kan få motsatt effekt och i sig påverka resultatet. Ibland har man inga bra svar på 

varför saker blir som de blir och det måste man nog få nöja sig med, tycker jag.  

En viktig del av värderingen i arbetet skedde under själva ihopsättandet av rutorna. Först 

lade vi ut alla rutorna på bordet. Det var 80 stycken. Sedan samtalade vi om vad man bör 

tänka på. Vi pratade först om hur lapptäcken brukar se ut. Man brukar försöka få ett ”jämnt” 

utseende på täcket det vill säga antingen en ordning som är som ett mönster eller liknande. En 

av flickorna sa att det var väl bara att lägga dem efter varandra. Det spelade ingen roll vilken 

som låg var tyckte hon. De andra höll inte med. En annan flicka föreslog att man skulle 

sortera bitarna i färgerna röd, grön, vit och svart. Det tyckte alla i gruppen lät bra och vi 

bestämde tillsammans att vi skulle testa hur det såg ut. Deltagarna värderade här allas bitar 

som om de var viktiga. Jag upplevde inte att någon reflekterade över var just deras bit skulle 

ligga. När vi sorterade bitarna i färg så diskuterade vi med varandra vilken grupp (röd, grön, 

vit och svart) biten tillhörde om vi var osäkra. När vi lagt klart alla bitarna konstaterade en av 

deltagarna att den svarta delen blev mest uttrycksfull eftersom den svarta bakgrunden gjorde 

motiven mer synliga. Den vita delen tyckte en annan blev lite plottrig eftersom det var så 

många färger på de vita rutorna. Helhetsintrycket var att de flesta som såg det färdiga 

lapptäcket blev positivt inställda och tyckte att det blivit jättebra. Flera pekade ut sin ruta och 
                                                
36 Jerlang, Espen m.fl. (1986/1988), s. 328.   
37 Lindström, Lars (2007), s. 25. 
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Bild 2 Foto: Fanny Holmberg 

Bild 3 Foto: Fanny Holmberg 

 

sa att den har jag gjort. Jag tolkar det som om man var stolt över arbetet, att man pekar ut sin 

insats i helheten. I intervjuerna sa också en av deltagarna att rutorna såg finare ut tillsammans 

än för sig själva (bild2).  

 

 

 

2.4 Arbetsflyt  

Arbetsflyt valde jag att kalla den fasta situation som avsåg att observera det praktiska 

skapande arbetet. Det är en viktig för att få tag på svaret på frågeställningen eftersom det 

svarar på hur workshopens olika lärprocesser kan se ut i ett informellt skapande. Främst har 

jag valt att anteckna de händelser som på något sätt avvek.38 Det kunde vara att någon/några 

fått ett väldigt flyt i sitt arbete eller kanske motsatsen, att det helt stannat av. Jag har också 

observerat skapandeprocessen i arbetet i dess helhet.  

Under workshopen bildades små trender i arbetssätt och motiv. Normen att göra finast 

eller mest rätt ersattes med mera experimenterande. Man sprutade runt färg, blandade färg och 

använde händerna. Många arbetade också med paljetter vilket var pilligt och krävde mer 

koncentration. De små puffpennorna var absolut den populäraste tekniken man gjorde 

blommor, mönster men blandade dem också i tjocka lager. 

Väldigt många motiv kopplades till deltagarnas identiteter. 

Det var motiv som berättade om deltagarnas fritidsintressen, 

ursprung och idoler (bild 3).  

                                                
38 Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s 103. 
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Rutan blev här ett sätt att uttrycka sin egen personlighet och jag upplevde att det var ett 

resultat från att jag sagt att lapptäcket ska symbolisera plasten som de bor på och fritidgården. 

Om man blev missnöjd så gjordes en till men det var väldigt få som slängde någon ruta. Allt 

eftersom fler rutor skapades vågade också deltagarna experimentera mer. Det var inte längre 

lika farligt att råka göra ”fel”.  

En av deltagarna frågade mig när hon höll på att hälla upp färg för att måla, om hon fick 

blanda färgerna. Det visar att vissa av deltagare var rädda för att göra ”fel”. Jag svarade att det 

var fritt att blanda och att hon fick göra precis som hon ville. I det ögonblicket var det som om 

något gick upp för henne. Hon berättade att hon ville vara som en ”sån´ där kändis”, hon vill 

vara som Picasso och måla mot väggen.39 Hon ville stå och måla och eftersom det inte fanns 

stafflin gjorde vi ett tillsammans. Jag hjälpte flickan att tejpa upp rutan på en bricka och 

lutade den sedan mot en hög tidningar. Vi diskuterade tillsammans fram en lösning och ett 

sätt att arbeta utifrån något som hon själv valt. Vygotskij talar om inre och yttre faktorer som 

motiverar vårt lärande.40  Om vi i vårt lärande motiveras av inre faktorer så lär vi oss för vår 

egen skull, för att vi vill upptäcka, för att vi är nyfikna. Ett lärande som inte har en inre 

motivation styrs istället av yttre faktorer, som till exempel att undvika obehag och negativa 

konsekvenser som dåliga betyg.41 Flickan sjöng hela tiden under sitt arbete och berättade för 

mig att hon alltid gör så när hon har kul. Det är ett exempel på en deltagare som styrs av sin 

inre motivation. Hon målade lager på lager med färg. Hon gick fram och tillbaka och synade 

sitt verk. När jag sedan gick förbi, förklarade hon att hon skulle följa sin tygbits redan 

existerande mönster men när hon sedan råkade måla utanför, så blandade hon alla färger och 

målade fritt över det existerande mönstret. Plötsligt ropade hon till oss andra, ”Jag gjorde 

grönt, av blått och gult!”42 Enligt Vygotskij är leken just den viktigaste uttrycksformen för 

barn.43 I leken tolkar barnen sina upplevelser och ger dem liv. Det är det som utmärker 

fantasiprocessen. Fantasiprocessen är en tolkningsprocess där man bland annat förvandlar, 

omgrupperar och överdriver det man ser. Den kreativa förmågan kallar Vygotskij för fantasi 

och det finns ingen motsättning mellan fantasi och verklighet. Fantasi är en medvetandeform, 

                                                
39 Informellt samtal med deltagare under workshop 13 oktober 2009, på en fritidsgård, belägen i en förort sydost om 
Stockholm. 
40 Partanen, Petri, (2007), s.79. 
41 Partanen, Petri, (2007), s. 79. 
42 Informellt samtal med deltagare under workshop 13 oktober 2009, på en fritidsgård, belägen i en förort sydost om 
Stockholm. 
43 Jerlang, Espen m.fl. (1986/1988), s. 326.  
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Bild 4 Foto: Fanny Holmberg 

en kombinationsförmåga som hör ihop med verkligheten och hjälper oss att tolka den.44 

Flickan leker att hon är Picasso vilket i sig får henne att utveckla sitt målande och hon vågar 

måla fritt hon är ju Picasso! Så håller hon på en bra stund. Lite senare börjar samma flicka på 

en ny ruta. Den här gången sprutar hon på färglager efter färglager och sedan lim. Slutligen 

tar hon en näve paljetter häller över rutan. Alla skrattar chockat runt omkring. Några säger: 

Vad gör du? Jag funderar på om jag måste stoppa henne, men jag har faktiskt sagt att det är 

fritt att hon får göra som hon vill så jag låter henne fortsätta. ”Färdig!” säger hon när hon 

ringlat ännu mer svart färg och lim över 

paljetterna. Hon ser nöjd ut. Vi lägger rutan på 

tork (bild 4).45 Det här hände under det första 

workshopstillfället och resulterade i att flera av 

deltagarna gjorde precis likadant som den här 

flickan. Det blev mer en regel än ett undantag att 

tejpa upp rutan på en bricka och stå och måla 

tjockt med färg.  

2.5 Deltagarnas syn på bilden 

Jag uppfattar att flera deltagare tycker om ämnet bild och slöjd i skolan. Det finns en bestämd 

åsikt att om man är duktig på bild så är man bra på att rita av. Flera frågar om jag är bra på 

teckna ansikten och menar att om man ska bli bildlärare så är det grundläggande men det är 

också viktigt att kunna digitala bildprogram som Photoshop. En av deltagarna berättar att man 

på bilden inte får arbeta fritt utan man måste göra som fröken vill, något svårt tillägger hon. 

Som ett exempel på det tar hon upp när de fick göra hus, då skulle alla göra på samma sätt, 

efter frökens specifika regler och man fick inte måla inuti husen.46 

                                                
44 Vygotskij, Lev Semënovic (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: Daidalos, s. 9. 
45 Observation under workshop 13 oktober 2009, på en fritidsgård, belägen i en förort sydost om Stockholm. 
46 Informellt samtal med deltagare under workshop 13 oktober 2009, på en fritidsgård, belägen i en förort sydost om 

Stockholm. 
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3 Resultat och tolkning 

Jag har valt att iscensätta en informell lärandemiljö där tonvikten läggs på att skapa och delta 

snarare än hur, vad och varför man skapar. Först och främst vill jag konstatera att det är 

omöjligt att avgöra om deltagarna själva uppfattat workshopen som en miljö med strävan på 

att skapa snarare än hur, vad och varför man skapar. Mitt mål har varit att jag i min roll som 

pedagog och inom uppgiftens ramverk ska sträva mot detta. I det här avsnittet presenteras 

vilka processer som blir synliga inom gruppen, hos individen och mellan pedagogen och 

deltagaren i det informella lärandet.  

3.1 Från individ till grupp 

Det är viktigt i allt lärande att motivera arbetet utifrån deltagarnas egen värld så att deltagaren 

lär sig för att han så vill och så önskar. I undersökningen motiveras workshopen genom att jag 

som pedagog försöker skapa en vision av det gemensamma lapptäcket. Lapptäcket blir en 

symbol för deltagarnas identitet. Detta visar sig i deltagarnas motiv som ofta består av 

symboler och tecken kopplat till deltagarnas ursprung, intresse och person. Vygotskij talar om 

att verkligheten och fantasin är delar av samma sak. Kan vi skapa oss en bild av det vi ska 

göra så har vi ett mål att rikta våra handlingar mot.47 Samtalet skapade här en vision av 

gruppens mål. 

Samtalet runt bordet under skapandet blir nyckeln mellan det individuella och kollektiva 

skapandet. En osäkerhet och rädsla i början inför att göra fel byts allt eftersom ut till ett 

självreflekterat skapande. Det är svårt att fastslå vad som var orsaken till detta men en 

anledning kan vara att uppgiften att skapa individuellt (göra sin ruta) men ändå tillsammans 

(arbeta runt ett gemensamt bord och sätta ihop) avdramatiserade fokus på det egna resultatet. 

Samtalet i kombination med den etnografiska undersökningens naturliga frågande skapar 

                                                
47 Partanen, Petri, (2007), s. 81. 



 25  

givande samtal och reflektioner om bilden som ämne. Att förstå varför och hur man kan 

använda det man lär sig och kunna koppla det till sin egen verklighet är enligt Vygotskij 

viktigt för ett genuint lärande.48 Det gick dock inte att fastslå om dessa samtal ledde till att 

deltagarna reflekterade över hur det de gjorde under workshopen kunde vara användbart för 

deras framtid. Det aktiva skapandet med händerna bidrar till en stämning runt bordet som 

även leder till samtal om mer allvarsamma ämnen.  

3.2 Pedagog, en lyhörd inspiratör   

En av förutsättningarna i ramverket är att jag som pedagog inte ska kräva ett visst resultat 

eller reflektion över arbetsprocessen. Det förutbestämda ramverket i kombination med att jag 

gör en etnografisk undersökning resulterar i att min roll som pedagog mer blir att lyssna än att 

styra. Det bestämda ramverkets tonvikt läggs på att skapa och delta vilket också resulterar i att 

jag som pedagog får rollen som inspiratör och blir den som hjälper deltagaren att möjliggöra 

de idéer som de får. Detta visar sig i att vi tillsammans kan komma på lösningar på specifika 

problem som uppstått och att deltagarna fått vara delaktiga i beslut över hur skapandet ska 

ske. Det framgår i de intervjuer som jag gjort med tre av deltagarna efter arbetet men också i 

självförtroendet hos dem som deltog, att de vågar göra fel när man inser att jag inte la någon 

betoning på deras resultat. Av undersökningen så framgår det även att det är svårt att få en 

”rättvis” fördelning av pedagogens uppmärksamhet eftersom betoningen på det kollektiva och 

samtalet ger dem redan socialt kompetenta ett visst försprång. 

                                                
48 Ibid., s. 79 



 26  

4 Slutdiskussion 

Att skapa fritt och samtidigt bli bedömd är en motsättning som pedagogiken har brottats med 

länge. Utmaningen ligger i att skapa en tillräckligt intressant undervisning för eleven så att 

målet för undervisningen och den inre faktorn som enligt Vygotskij är det som måste vara 

drivande för att uppnå genuint lärande blir desamma.49 Själv tror jag att för att nå dit behöver 

vi se över hur vårt bedömande, överplanerande och effektiviserande i skolan istället får en 

motsatt effekt än den lyckade skola som vi försöker uppnå. Det är viktigt att vi inte glömmer 

det sociala i skolan, samtalet och relationen mellan varandra i klassrummet. Det är 

överraskande att se hur effekten av ett jämsides skapande och samtalande runt ett bord 

påverkade gruppen. Relationen till deltagarna blev på denna relativt korta tid väldigt nära. Jag 

har efter denna upplevelse reflekterat över hur man kan använda skapandet som aktiv 

handling i situationer där man behöver skapa nära kontakter med sina elever. Att arbeta 

praktiskt med händerna samtidigt som man samtalar skulle vara givande för att få ordning i 

klassrummet vid en längre genomgång eller varför inte bara en sådan enkel sak som i ett 

utvecklingssamtal där man behöver skapa en avslappnad miljö för att få givande samtal.  

Det är också intressant hur ramverket på den skapande uppgiften förändrar min egen roll 

från att styra och bedöma arbetsprocessen till att lyssna och möjliggöra deltagarnas egna 

idéer. Vi talar ofta under lärarutbildningen på Konstfack om hur viktigt ramverk, planering 

och pedagogens roll är, men det blir verkligen tydligt när man själv får uppleva hur ramverket 

och mitt förhållningssätt som pedagog påverkar gruppen.  

                                                
49 Partanen, Petri, (2007), Från Vygotskij till lärande samtal, Stockholm: Bonnier utbildning, s. 79.  
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