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ABSTRACT 

Söderlind A (2010). To find the key. Four art instructors notions of creative artwork as health 

promotion. University of Gävle. Department of Education and Economy. Section of Religion 

and Educational science. 

Purpose: The government of Sweden has during 2010 decided to support a project called, 

culture on recipe. The reason is to see if culture activity can be used to promote health in the 

future. The documents who discuss the subject don`t consider the effects art instructors have on 

their participants. This paper describes how four art instructors apprehended the relation 

between creative art work and health. It also describes how they worked as art instructors to 

promote health among their participants. 

Methodology: This has been a fenomenographic study based on qualitative interviews that 

were preformed with four art instructors. 

Findings: The study showed that the art instructors had more knowledge of the health 

beneficial effects of creative artwork then they were aware of. There notions of the relationship 

between artwork and health had big similarity to science in this area. The study also showed that 

the art instructors adjust their work in many ways to support individual needs among the 

participants to promote the creative art work and to make them feel better.  

Key words: Culture, Health, Art therapy, Stress, art instructor, art education.   

  



 
 

ABSTRAKT 

Söderlind A (2010). Att hitta nyckeln. Fyra bildpedagogers uppfattningar om kreativt skapande 

som hälsofrämjande. C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle, Akademin för Utbildning och 

Ekonomi. Avdelningen för Religions och Utbildningsvetenskap. 

Syfte: Sveriges regering stödjer under 2010 ett pilotprojekt med namnet kultur på recept. 

Anledningen till det är att utforska om olika kulturella aktiviteter i framtiden kommer att kunna 

användas på recept inom primärvården för att främja folkhälsa. I de texter som behandlar 

kulturens inverkan på utövaren finns inget skrivet om pedagogens inverkan på utvecklandet av 

hälsa. Syftet med den här studien var utifrån det att undersöka hur bildpedagoger uppfattade 

relationen mellan kreativt skapande arbete och hälsa samt hur de praktiskt arbetade för att främja 

den. 

Metod: Studien var fenomenografisk och grundade sig på kvalitativa intervjuer som 

genomfördes med fyra bildpedagoger.  

Resultat: Studien visade att bildpedagogerna hade mer kunskap om hur kreativt skapande 

arbete påverkar hälsan än vad de själva ansåg sig ha. Uppfattningarna om relationen mellan 

kreativt skapande och hälsa visade sig ha stora likheter med forskning inom området. I studien 

framkom även att bildpedagogerna på en rad olika sätt anpassade sitt arbete efter enskilda 

deltagares individuella behov för att främja kreativitet och känslan av välmående under kreativt 

skapande arbete.  

Nyckelord: Kultur, Hälsa, Bildterapi, Stress, Bildpedagoger, Bildundervisning. 

 

 

    

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

”Kreativitet är doften av individens frihet” 

                                         OSHO 
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INLEDNING 

Våren 2001 besökte jag Guatemala i Latinamerika för att genomföra en fältstudiepraktik hos 

katolska kyrkans Sociala kontor i huvudstaden Guatemala City. När jag reste till och från arbetet 

med buss på dagarna passerade jag färglada väggmålningar med Symboler som vita fredsduvor, 

hjärtan och lekande barn på blomsterängar. På bilderna fanns texter med kärleksfulla 

fredsbudskap och uppmaningar om vikten av mänskliga rättigheter. Min handledare Ester 

förklarade att bilderna blivit målade i samband med att landets fredsavtal mellan gerillan och 

militären ratificerats sex år tidigare. Förhoppningen var att budskapen i bilderna samt 

skapandeprocessen skulle bidra till att befästa den nya fredskulturen och inge hopp i landet som 

under 36 år plågats av inbördeskrig. Under min vistelse i landet bevittnade jag vart jag än reste 

monument, målningar och texter med liknande budskap. Minnena av målningarna har följt mig 

genom åren och var det första medvetna mötet jag hade med bilden i det offentliga rummet som 

samhällsreflektion och hälsofrämjande uttrycksmedel. Bildskapandet blev ett sätt för det 

guatemalianska folket att sätta sig själv i relation till freden genom att öppet och synligt visa sina 

önskningar inför framtiden. Skapandet blev en demokratisk handling som visade att det offentliga 

uttalandet om fred och rättvisa inte längre var förenat med livsfara. Forskning visar idag att 

kulturella uttryckssätt som måleriet i Guatemala har en positiv effekt på folkhälsan (Konlaan, 

Bygren & Johansson 2000; Stuckey & Nobel 2010; Theorell 1998, 2008; Winzer 2005). Det 

hjälper oss bland annat att öppna upp för nya tankesätt och vägar i livet samt att det verkar 

stressreducerande (ibid). Utifrån det kan kreativt skapande arbete ses som ett redskap som hjälper 

oss hantera vår omvärld och sätta oss i relation till den (Säljö 2000). Frågan är bara hur viktig de 

omgivande förutsättningarna är för den hälsosamma utvecklingen i handlandet. I Guatemala var 

freden avgörande för att bilderna kunde skapas samt att organisationer som katolska kyrkan 

bistod med alla glada färger och idén. De satte ett frö som skapade en våg av kreativitet som 

spred sig i landet och visade det stora behovet som fanns av att uttrycka framtida förhoppningar. 

Frågan är om bilderna i Guatemala blivit målade om inte något tagit initiativet till dem.        

Sverige vill likt Guatemala använda sig av bildskapande för att främja folkhälsa i framtiden 

(Jonerin 2010; Kulturdepartementet 2009ab; Nordling 2009). Just nu pågår ett pilotprojekt som 

fått namnet Kultur på recept på två ställen i landet för att prova om kulturella aktiviteter som 

exempelvis måleri, silversmide, sång, bokcirklar och trädgårdsskötsel skall kunna användas i 

primärvården (ibid). Kulturministern Lena Andersson Liljeroth framhåller i sitt tal vid kultur och 

hälsodagen den 11 maj 2009 vikten av den kunskap som verksamma kulturarbetande har inom 

området kultur och folkhälsa (Kulturdepartementet 2009c). Hon uppmanar till samarbete för att 
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stärka det friska och öka acceptansen från läkarkåren och sjukvården inom området (ibid). Av 

den anledningen anser jag att min studie är viktig. 

 I min framtida roll som hälsopedagog vill jag själv arbeta med kreativa processer i 

hälsofrämjande syfte vilket gör att jag har ett stort intresse av hur redan aktiva arbetar inom 

området. Som högskolestuderande inom folkhälsoområdet anser jag det även viktigt att följa nya 

utvecklingar inom rehabiliterande och förebyggande folkhälsoarbete i Sverige. Under mina snart 

tre år som student vid högskolan i Gävle har olika kulturella uttrycksformers inverkan på 

människors välmående inte behandlats en enda gång vilket jag hoppas kommer att ändras i 

framtiden. Kanske kan mitt arbete den här våren inom ämnet vara en liten knuff i den riktningen. 

 

Väggmålning från Guatemala  
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Begreppsbeskrivning och avgränsning av arbetet 

Den kulturella uttrycksform som kommer att behandlas i den här uppsatsen är kreativt skapande. 

Därför har jag främst inriktat mig på att hitta vetenskapliga artiklar som redogör för den 

välgörande inverkan kreativt skapande har på de stressrelaterade åkommor som projektet Kultur 

på recept vänder sig till (Jonerin 2010; Kulturdepartementet 2009ab; Nordling 2009). Det innebär 

att begreppet hälsa som används i texten innefattar den inverkan kreativt skapande har på 

utövaren. Det vill säga hur vida de upplever välmående eller obehag av att utöva kreativt 

skapande arbete och av vilken anledning samt hur det påverkar deras rådande hälsoläge. Det 

finns undersökningar som visar att kreativt skapande arbete har en välgörande effekt på utövare 

oavsett nivå på mental hälsa (Hacking, Secker, Spandler, Kent & Shenton 2008). Att utveckla det 

kreativa tänkandet genom konstnärligt skapande visar sig i forskning möjliggöra fler lösningar på 

livets problem vilket gäller alla människor oavsett om de är friska eller sjuka mentalt (Englund 

2004). Det gäller även känslan av avslappning och fullständig koncentration som kan infinna sig 

hos utövaren under kreativt skapande arbete (Csiksentmihalyi 2006, 2007). Kreativt skapande kan 

utifrån det både användas preventivt för att motverka framtida sjukdom och hjälpa redan sjuka 

personer att förbättra deras mentala hälsa.   

 När det kommer till intervjudeltagarna kommer de att benämnas bildpedagoger i texten. De har 

alla olika utbildningsbakgrund men det som för dem samman och är centralt för den här 

uppsatsen är att de leder skapande arbete i olika former av samhällsforum. De utbildningar de 

leder är inriktade på kreativt skapande och har inte någon sjukdomsrehabiliterande funktion. Det 

är vanliga elever och kursdeltagare som ingår i utbildningen.  

Jag har valt att använda mig av begreppet kreativt skapande då konst innefattar så mycket mer än 

bara måleri och bildskapande. Inom projektet kultur på recept kommer exempelvis både 

silversmide och keramik att användas (Jonerin 2010; Nordling 2009).   
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BAKGRUND/TIDIGARE FORSKNING 

I den här delen av arbete kommer jag att beskriva hur kulturella aktiviteter påverkar hälsan 

positivt. För att förtydliga innehållet i texten finns det en modell över upplägget sist i det här 

avsnittet.  

Kultur på recept 

Kultur på recept är namnet på det pilotprojekt som under 2010 kommer att utreda om kulturella 

aktiviteter som bokcirklar, sång, musik, keramik, trädgårdsskötsel och måleri skall kunna skrivas 

ut på recept inom primärvården för att främja folkhälsan i Sverige (Kulturdepartementet 2009ab). 

Region Skåne och Västerbottens län har blivit tilldelade en halv miljon kronor vardera av 

regeringen för att genomföra forskningsprojekten. Förhoppningen från regeringens sida är att 

kulturella aktiviteter inom vården kommer att minska sjukfrånvaron och långtidsarbetslösheten i 

framtidens Sverige. Undersökningarna genomförs oberoende av varandra och skiljer sig i upplägg 

(ibid). Region Skåne kommer att erbjuda 25 patienter i Helsingborg recept på två kulturella 

aktiviteter per vecka i tio veckor. De kommer att få möjligheten att prova på en rad olika 

kulturella aktiviteter och förhoppningen är att de ska hitta något som passar dem som de vill 

fortsätta med i framtiden. De kommer att erbjudas både passiva kulturupplevelser som konserter 

och teater men också aktiva kulturella upplevelser där de själva är med och deltar som körsång 

och trädgårds och djurskötsel. Projektet vänder sig till personer med lätta till medelsvåra 

depressioner, stress, ångest och långvarig smärta över tre månader i rygg, axlar och nacke samt 

generaliserande smärta (Jonerin 2010; Kulturdepartementet 2009b). Västerbottens län vänder sig 

till landstingsanställda med stressrelaterade besvär. Deltagarna delas in i två grupper där den ena 

kommer att erbjudas föreläsningar om stress och stressrelaterade besvär medans den andra 

gruppen kommer att erbjudas skapande verksamheter som måleri, keramik och silversmide. 

Andelen stresshormoner kommer att mätas i blodet på deltagarna före och efter projektstart och 

sedan jämföras mellan grupperna (Nordling 2009). Det finns inget som tyder på att de deltagande 

i projektet kommer att ingå i någon form av psykoterapi (Jonerin 2010; Kulturdepartementet 

2009ab; Nordling 2009). Det läggs ingen vikt vid att beskriva pedagogens kompetens i de 

dokument som behandlar upplägget av projektet Kultur på recept utan fokus ligger på den kreativa 

aktiviteten och dess hälsosamma inverkan genom deltagande och utförande (ibid). Utvärderingen 

av projekten ska vara regeringen till handa senast 1 juni 2011(Kulturdepartementet 2009ab). 
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Kultur som hälsofrämjande 

Grunden till beslutet att inleda projektet Kultur på recept ligger i att det idag finns gott om 

forskning som visar att kulturella aktiviteter av olika slag påverkar folkhälsan positivt (Konlaan et 

al 2000; Stuckey & Nobel 2010; Theorell 2008; Wintzer 2005). Den mest utforskade kulturella 

uttrycksformen är idag musikens inverkan på människors hälsa (Stuckey & Nobel 2010; Wintzer 

2005). Olika sorters musik visar sig ha varierande fysiologisk inverkan på människor beroende av 

vilka känslor som förknippas med den hos lyssnaren (Kumhansl 1997). Därför väljer människor 

oftast musik beroende av hur de mår i stunden för att förstärka eller förändra sitt känsloläge 

(Juslin & Laukka 2004). Musikterapi visar sig i studier vara både ångestdämpande, 

stressreducerande (Ruud 2008; Stuckey & Nobel 2010). Men det är inte bara musikens effekter på 

hälsan som utforskats. Även rörelsebaserade terapiformer som dans har visat sig hjälpa 

människor att känna mindre stress och oro (Grönlund, Alm & Hammarlund 1999; Stuckey & 

Nobel 2010). Tanken med dansterapi precis som med musikterapi och bildterapi är att personer 

som utövar den ska hitta andra vägar än det verbala språket att uttrycka sina känslor och på det 

sättet bearbeta livsupplevelser som skapar ohälsa (Grönlund et al 1999; Theorell 1998). Drama är 

även det en uttrycksform som visat sig främja stressreduktion. En Italiensk studie visar att 

processdrama kan reducera arbetsrelaterad stress hos sjukvårdspersonal inom cancervården 

(Italia, Favara-Scacco, Cataldo & Russo 2008).  

När orden inte räcker heter en bok som redogör för ett rehabiliteringsprogram som genomförts på 

karolinska institutet (Theorell 1998). Studien genomfördes på 36 personer som varit helt eller 

delvis sjukskrivna under ett helt år på grund av kronisk smärta och sjukdomar med 

psykosomatiska inslag. I rehabiliteringsprogrammet som pågick i två år ingick både passiva 

kulturupplevelser som konstutställningar och konserter men också aktiva kulturupplevelser som 

dans, teater och måleri. Resultatet visade att de deltagande upplevde mindre ångest och 

depression efter behandlingen och att graden av förvärvsarbete ökat. Av de 24 personerna som 

fullföljde hela behandlingen var sex personer betydligt mer socialt aktiva än innan programmet 

och tio av deltagarna ansåg sig helt friska (ibid). Svenska studier påvisar att deltagande i 

fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter har ett statistiskt samband med lägre dödlighet i alla 

åldrar (Konlaan et al 2000; Konlaan, Theoblad & Bygren 2002). Det finns även forskning som 

visar att deltagandet i kulturella aktiviteter i Sverige är klassrelaterad då långtidsutbildade och de 

med högre inkomst är mer kulturellt aktiva än korttidsutbildade (Konlaan et al 2000; Theorell 

2008; Wintzer 2005).  
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Stressforskaren Töres Theorell beskriver att kulturella aktiviteter likt meditation kan ha en 

lugnande effekt på människor och att den på det sättet kan förstärka kroppens 

reparationsförmåga (Theorell 2008). Kulturens stressreducerande effekt motverkar på det sättet 

de negativa nedbrytande processer i kroppen som skapas av långvarig stresspåverkan (Ekman & 

Arnetz 2005; Theorell 2008). Likt vanlig fysisk träning finns det forskning som visar att det krävs 

regelbunden kulturell aktivitet för bestående effekt (Konlaan, Björby, Weissglas Karlsson & 

Widmark 2000). Theorell anser även att kulturell stimulering, om den är banbrytande för 

personen som utför den och främjar nytänkande, skapar nya sätt att handskas med livets problem 

vilket även kallas coopingstrategier (Spandler, Secker, Kent, Hacking & Shenton 2007; Theorell 

2008). Det gör att situationer som tidigare setts som negativa och stressande blir mindre 

belastande och skrämmande. Kulturella aktiviteter kan med det ses som ett verktyg som på olika 

sätt balanserar människors vardag både fysiskt och mentalt samt att det avdramatiserar stressande 

situationer genom stimulering till nytänkande (Englund 2004; Theorell 1998, 2008). Men en 

avgörande faktor för kulturella aktiviteters positiva inverkan på utövaren är enligt Theorell (2008) 

att de tycker om att göra det. Aktiviteten måste utformas efter den behövandes intressen och 

behov för att vara hälsofrämjande. Att sjunga i kör eller måla akvarell utan att egentligen tycka att 

det är roliga och stimulerande riskerar att öka ohälsan i stället för att främja den. Hur vi uppfattar 

olika aktiviteter och händelser i livet är enligt Theorell beroende av våra tidigare upplevelser vilket 

styr om vi kommer att känna lust eller olust när vi utför dem. Kulturella upplevelser kan utifrån 

det både främja hälsa och försämra den beroende på hur den används (Theorell 2008). 

Engagemang och ingående i olika kulturella sammanhang har även visat sig främja social samvaro 

ibland deltagare (Agayle & Bolton 2005; Hacking 2008; Howells & Zellnik 2009;  Theorell 1998). 

Att ha ett socialt nätverk anses inom stressforskningen vara väldigt viktigt för känslan av 

välmående hos oss människor (Ekman & Arnetz 2005: Sapolsky 2008). Därför kan man även se 

ökad social samvaro som en positiv hälsoeffekt av engagemang i kulturella aktiviteter.  

 Art as therapy/Art in therapy 

Bildterapin kommer ursprungligen från USA och utvecklades under 1940-talet av två kvinnor 

med namnen Edit Kramer och Margaret Naumburg (Englund 2004). De var båda lärare, 

konstnärer och utbildade i psykoanalys. Deras sätt att arbeta med kosten som terapi skilde sig då 

Edit Kramer ansåg att det konstnärliga arbetet i sig verkade terapeutiskt. Hon ansåg att 

bildterapeutens uppgift främst var pedagogisk och att de med sin kunskap inom det bildskapande 

ämnet och ett empatiskt bemötande skulle stödja det konstnärliga uttrycket hos klienter då 

utövandet i sig självt var helande. Det sättet att se på bildterapin går under benämningen Art as 

Therapy. Margaret Naumburg arbetade analytiskt med sina klienter och de bilder som de skapade. 
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Hon använde sig av Freuds teorier om drömtolkning och fria associationer för att skapa 

personlighetsförändring genom insikt hos klienten. Hon var på många sätt banbrytande inom 

bildterapin då hon uppmuntrade klienten att själv titta på bilden de skapat och tolka innebörden 

av dem (Englund 2004; Wide 2005). Den inriktningen går under benämningen Art in Therapy. Till 

Sverige kom terapiformen på 1960-talet genom konstnärer, bildlärare och arbetsterapeuter som 

utbildat sig utomlands och användes då främst inom den psykiatriska vården (Englund 2004). 

Under samma årtionde börjar England och USA samarbeta inom bildterapin. De utövande 

organiserade sig som yrkeskår och satte gemensamt upp de utbildningsramar som definierar vem 

som är behörig bildterapeut (Wide 2005).  Det är dock viktigt att poängtera att bildskapande som 

arbetsmetod använts i både USA och England långt innan den blev organiserad och uttalad 

terapiform under 1960-talet (ibid).  Idag används bildterapin inom många olika områden som 

exempelvis rehabilitering av svårt sjuka (Stuckey & Nobel 2010; Svensk, Thyme, Magnusson, 

Sjödin, Eisemann, Åström & Lindh 2008) i vård av svårt psykiskt sjuka och 

förståndshandikappade (Englund 2004; Grönlund et al 1999). Bildterapin ännu inte ett erkänt 

yrke eller akademiskt ämne i Sverige. Den utbildning som idag finns på högskola och 

universitetsnivå är en ettårig masterutbildning i Umeå dit Specialpedagoger, lärare, vårdutbildade 

och utbildade inom socialt arbete är behöriga (Umeå Universitet 2009; Englund 2004). Bildterapi 

ses utifrån det som en kompletterande kunskapsform för yrkesutövande inom social omsorg, 

vård och utbildning i Sverige (ibid). I England är utbildningen treårig och bildterapeuten går likt 

all annan medicinsk personal under sjukvårdens lagar och bestämmelser (Englund 2004).  

Hälsoeffekter av kreativt skapande 

Att använda kreativt skapande för att förebygga och behandla mental ohälsa visar sig i en rad 

studier främja välmående på många olika sätt (Argyle & Bolton 2005; Gussak 2007; Hacking et al 

2008; Heenan 2006; Howells & Zelnik 2009;  Spandler et al 2007; Stickley, Hui, Morgan, & 

Bertram 2007; Stuckey & Nobel 2010). Genom kvalitativa intervjuer med deltagare i olika 

konstprojekt framkommer det att kreativt skapande arbetet stärker självkänslan och 

självförtroendet genom ny kunskap och att de deltagande skapar konstverk som de känner sig 

stolta över (Argyle & Bolton 2005; Howells & Zelnik 2009; Spandler et al 2007; Stickley et al 

2007). Att visa sitt arbete för familj, vänner och på utställningar framkommer som viktigt då det 

stärker deltagarnas identitet i relation till det samhället de lever. De ser själva vad de åstadkommit 

genom skapandet och får en ny roll som en person som har konstnärliga tallanger och kunskaper 

(ibid). Det visar sig hjälpa personer med psykisk ohälsa att värdesätta sig själva för dem de är och 

minska samhällets normalitetskrav (Hacking et al 2008). Feedback från andra deltagande i 
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konstkurserna framkommer även det som viktigt då det möjliggör konstnärlig utveckling 

(Howells & Zelnik 2009).   

Att själv skapa kreativt utifrån sina erfarenheter tillsammans med andra visar sig stärka känslan av 

att styra sitt liv och påverka sin rådande livssituation (Hacking et al 2008). Det skapar enligt 

intervjuer med deltagare i olika konstprojekt en känsla av meningsfullhet i livet. Att hitta en 

aktivitet som känns lustfylld och engagerande skapar hopp och en vilja att leva och utvecklas 

(Spandler et al 2007; Stickley et al 2007). Det konstnärliga arbetet upplevs som ett sätt att hantera 

svårigheter i livet och skapa nya coopingstrategier för att möta situationer och tankebanor som 

skapar ohälsa. Att koncentrera sig på den kreativa skapandeprocessen beskrivs som ett sätt att 

bryta negativa tankebanor och smärtsamma minnen samtidigt som det är avslappnande och 

avstressande (Argyle & Bolton 2005; Spandler et al 2007; Stickley et al 2007). Deltagarna 

beskriver även att de börjat använder sig av skapande arbete i hemmet för att de känner att de 

mår bra av det (ibid).  

Kreativt skapande arbete ses även som ett sätt att uttrycka känslor som inte alltid går att sätta ord 

på och har med det en känslomässigt frigörande effekt (Stickley et al 2007). Den ordlösa 

kommunikationen och uttrycket genom kreativt skapande har i en amerikansk studie visat sig 

vara ett sätt att minska depression ibland interner inom kriminalvården. Den hårda atmosfären på 

fängelserna gör det svårt att behandla psykisk ohälsa med hjälp av samtalsterapi då det ses som en 

svaghet och utnyttjas som förtryck av de personer som är i behov av mental vård. Konstnärligt 

skapande visar sig vara helande för själen och minska mental ohälsa samtidigt som deltagarna 

klarade att bibehålla sitt skydd och position gentemot de övriga internerna. Den 

enkätundersökning som studien utgår ifrån visar även att de deltagande förbättrade sin attityd och 

acceptans gentemot varandra (Gussak 2007). På liknande sätt visar en Irländsk studie att arbete 

men konst under tystnad utan krav att behöva diskutera och interagera men andra kändes 

avslappnande och stärkande (Heenan 2006). Det fick de deltagande i projektet att känna sig som 

en egen individ med rätten att äga sina problem och erfarenheter utan krav att de var tvungna att 

berätta om sina psykiska problem. Att diskutera sina mentala problem med omvärlden ansågs i 

studien skapa fördomar och begränsa möjligheterna i deras liv. I studien framkommer även att 

flera av de deltagande i konstprojektet känt sig förminskade och missförstådda i kontakten med 

den statliga mentalvården (ibid).             

Deltagande i olika konstnärliga projekt visar sig fungera som en språngbräda och bro för att ingå i 

andra sociala aktiviteter (Argyle & Bolton 2005; Heenan 2006; Howell & Zelnik 2009). Flera av 

deltagarna i undersökningarna berättar att konstutbildningen gjort att de vågat delta i fler sociala 
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aktiviteter i samhället (ibid). Att arbeta tillsammans med människor som har liknande 

livsupplevelser och livssituation visar sig även skapar trygghet och kommunikation mellan 

deltagarna (Argyle & Bolton 2005; Heenan 2006; Spandler et al 2007 ). De som har psykiska 

problem behöver inte känna sig annorlunda när de omger sig med andra människor som har 

liknande problem. Konstprojekt visar sig med det minska den sociala isolering som mental ohälsa 

skapar i samhället (Howell & Zelnik 2009). En engelsk enkätundersökning utförd på 62 deltagare 

i olika konstprojekt visar att de upplevde sig förbättrade sin mentala hälsa, ökade sitt sociala 

deltagande i samhället och att de i större utsträckning kände att de kunde styra sina liv. De 

deltagande svarade på undersökningen vid två tillfällen under studien. Det första tillfället var när 

de påbörjade konstprojekt, det andra tillfället var 6 månader senare. Att ingå i någon form av 

konstprojekt visade sig även vara positivt både för personer med stort behov av stöd pågrund av 

sin mentala ohälsa som för de men mindre behov av stöd (Hacking et al 2008).  

När det kommer till negativa upplevelser av konstprojekt för att förebygga mental ohälsa i 

samhället framkommer det i en studie att de deltagande kände frustration när en tidsbegränsad 

intervention avslutades. Anledningen till det var att de enbart upplevt sig fått ett smakprov av de 

positiva effekter kreativt skapande hade för deras hälsa. Att återgå till hur de levt sitt liv innan de 

ingick i konstprojektet utan möjlighet att fortsätta det skapande arbetet någon annan stans sågs 

som väldigt negativt (Heenan 2006). Det finns även ett exempel på hur mötet med sig själv 

genom konsten kan vara smärtsamt och stressande för utövaren (Stickley et al 2007). På kort sikt 

skapade självinsikten obehagskänslor vilket förvärrade en deltagarens mentala hälsa. På lång sikt 

visade sig dock konstprojektet hjälpa personen att förstå sina behov och kunde på det sättet bryta 

ett negativt beteendemönster (ibid).     

I litteratur som behandlar bildterapins effekter framkommer det att terapiformen har en 

känslomässigt frigörande effekt (Englund 2004; Grönlund et al 1999; Wide 2005). Starka känslor 

tar sig en ny form genom skapandet och blir inte lika skrämmande. Det blir ett nytt sätt att närma 

sig de problem som skapar ohälsa och hitta nya vägar vidare i livet. Att uppslukas av skapandet 

för en stund och njuta kan vara ett sätt att stänga av negativa tankar och smärta. Papperet blir 

mottagaren som speglar det som händer inuti sändaren vilket gör att den utövande hela tiden 

måste konfrontera sig själv genom skapandet. Känslor som finns inuti tar form på utsidan i olika 

material vilket blir en form av självporträtt som genom färgval, komponering och teknik berättar 

om konstnärens personlighet och sätt att hantera konflikter (ibid). Jung (1981) såg detta som ett 

sätt för utövaren att kommunicera med sitt undermedvetna. Han ser skapandet som ett sätt att 
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öppna upp utövarens kreativitet och på det sättet möjliggöra förändringar hos individen (Jung 

1981).  

Kreativitet och flow 

Projektet Kultur på recept vänder sig vilket framkommit tidigare i texten till personer med 

stressrelaterade besvär och långvarig smärta. För att få ökad förståelse för hur kreativt skapande 

arbete kan hjälpa dem att komma vidare i livet kommer här en beskrivning av två viktiga begrepp 

och des inverkan på människors hälsa.  

Kreativitet 

Kreativt skapande kan ses som ett sätt att utforska sina inneboende resurser. Genom att prova 

sina fantasier praktiskt och se dem ta form i olika material genom problemlösning stärks 

självkänslan. Det är enklare att öva sig i utforskning och nytänkande på papper i lera eller något 

annat material som verkar spännande än i verkliga livssituationer. Det blir ett sätt att öva sig på 

förändringar då skapandet ofta kräver att kreatören tänker om under processen och letar nya 

vägar för att nå målet. Skapandearbetet kräver mod då det hela tiden finns risk för att den tänkta 

lösningen på problemet inte kommer att fungera (Englund 2004). Därför är det viktigt att miljön 

skapandet sker i är trygg, tillåtande och fokuserad på arbetsprocessen då den är mer välgörande 

än resultatet (Barnes 2007; Englund 2004; Heenan 2006). Under de förhållandena kan utövaren 

under arbetet hitta nya sätt att möta livets svårigheter, förändra gamla mönster och tänka nytt 

(Englund 2004). En viktig aspekt av pedagogens inflytande på deltagarnas kreativa utveckling är 

enligt bildterapeutisk litteratur att bildpedagogen har god materialkunskap samt själv är verksam 

skapande (Englund 2004; Grönlund et al 1999). Ju mer material och tekniker pedagogen klarar att 

hantera desto större möjlighet ger det deltagaren att utmana sig själv genom skapandet. Om 

pedagogen själv är aktiv inom kreativt skapande har hon genom sina egna upplevelser förståelse 

för deltagarnas kreativa process. Den förståelsen har i sin tur stor betydelse för känslan av 

trygghet hos den de personer som pedagogen handleder. Inga idéer blir med det för konstiga att 

diskutera eller prova (ibid).   
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Flow 

Flow är ett tillstånd då människor fullständigt koncentrerar sig på en uppgift och tappar känslan 

för tid och rum. De känner ingen hunger, ingen trötthet och den handling de utför fyller dem 

med lust och glädje. För en stund försvinner de problem som tidigare tyngt dem och skapat 

negativa känslor då situationen kräver all mental energi. Det finns i de stunderna inget utrymme 

för distraherande tankar. Det är vad en ungerske psykologen och flow forskaren Mihaly 

Csikszentmihalyi (2006., 2007) kallar den optimala upplevelsens psykologi. Han ser det som att 

människor genom livet söker de upplevelser som kan ge dem känslan av fullständig hängivenhet. 

Anledningen till det är att de under flowtillståndet är i fullständig harmoni fysiskt och psykiskt. 

När personen efter upplevelsen tittar tillbaka på situationen och det de åstadkommit känner de 

lycka och tacksamhet för händelsen. Csikszentmihalyi anser även att den lyckan människor 

känner efter ett arbete i flow är starkare än den glädje de känner av att det är vackert väder ute 

eller av att få en gåva. Anledningen till det är att när personer aktivt skapar välmående och glädje 

leder det till att deras medvetande växer vilket gör dem starkare som individer. En del i det är att 

flowupplevelser ofta ger direkt feedback till utövaren. Under kreativt skapande konfronteras hela 

tiden den utövande med resultatet av arbetet. Val av färger och material ger direkt feedback till 

målaren precis som val av väg upp för en bergvägg ger bergsklättraren feedback under 

klättringen. Csikszentmihalyi ser näst intill alla aktiviteter som flow skapande om de sker under 

rätt förhållanden. En viktig sak är dock att flowupplevelsen likt träning och andra hälsosamma 

aktiviteter kräver energi och engagemang från utövaren för att uppstå.   

Om en uppgift eller händelse ska kunna leda till flow finns det vissa saker som måste uppfyllas. 

Uppgiften och situationen får inte vara varken för svår och utmanande för utövaren vilket skapar 

ångest och obehag eller för lätt vilket gör att de blir uttråkade. Känslan av flow är enligt 

Csikszentmihalyi oberoende av socialt status, utbildningsnivå, kön och etnicitet. Alla kan utifrån 

sin livssituation och förutsättningar hitta meningsfulla sysselsättningar som skapar lust och glädje. 

Det innebär att alla har sina egna personliga intressen och förmågor som kan utveckla 

flowtillståndet. Känslan av flow är därför inte styrt av valet av handling utan utövarens relation 

till den och nivån på utmaningen i den (Csikszentmihalyi 2006, 2007). När det kommer till flow i 

kreativt skapande arbete är det viktigt att det sker under kravlösa förhållanden. Med det menas att 

utövaren hämmas i sin process om det finns krav på att det den utför måste bli på ett speciellt 

sätt. Det måste finnas frihet i skapandet om utövaren ska kunna känna flow under arbetet 

(Englund 2004). 
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Sammanfattning 

Att erbjuda kulturella aktiviteter till personer med mentala problem och stressrelaterade besvär 

visar sig i denna litteraturundersökning vara positivt på många sätt (Konlaan et al 2000; Stuckey 

& Nobel 2010; Theorell 1998, 2008; Wintzer 2005). Kulturella uttryckssätt som dans, drama och 

musik kan tillexempel vara avslappnande och stressreducerande (Grönlund et al 1999; Stuckey & 

Nobel 2010; Theorell 1998, 2008). Det finns även forskning som visar att kulturella aktiviteter 

kan vara ångestdämpande och bidra till utvecklandet av nya coopingstrategier (Ruud 2008; 

Theorell 1998, 2008; Wintzer 2005).  

Den kulturella uttrycksform som behandlas i den här uppsatsen är kreativt skapande arbete 

utifrån att det är skapande processen i sig som verkar terapeutiskt på utövaren (Englund 2004). 

Det innebär att konstverken som skapas inom ramen för olika konstprojekt inte analyseras 

psykologiskt av en bildterapeut. Denna arbetsform benämns Art as therapy (ibid). Kreativt 

skapande framkommer i olika studier stärka självförtroendet och självkänslan hos utövaren samt 

skapa nya coopingstrategier (Argyle & Bolton 2005; Howells & Zelnik 2009; Stickley et al 2007; 

Spandler et al 2007). Skapande arbetet beskrivs även av utövarna i olika konstprojekt som 

avslappnade och avstressande (Argyle et al; Spandler et al; Stickley et al.) Personer med mentala 

problem upplever samarbetet med andra i liknade situation som tryggt och det visar sig även 

främja social samvaro mellan deltagarna (Heenan 2006; Argyle & Bolton 2005; Spandler et al 

2007). Deltagandet i kreativt skapande arbete visar sig även verka som en språngbräda ut i andra 

sociala aktiviteter (Argyle & Bolton 2005; Heenan 2006; Howells & Zelnik 2009). Att arbete 

skapande framställs som en aktivitet som ger större mening och livsglädje för många av de 

personer som deltagit i de studier som ligger till grund för det här arbetet (Spandler et al 2007; 

Stickley et al 2007).  

Den positiva inverkan kreativt skapande och kulturella aktiviteter har på utövares hälsa har stora 

likheter med den israeliske sociologen Aaron Antonovskys KASAM teori (Antonovsky 1993). 

Begreppet KASAM betyder känsla av sammanhang.  Med det menar han att människor som 

känner stor meningsfullhet i livet också har större resurser att klara motgångar. De personerna 

som har ett starkt KASAM har enligt Antonovsky fler coopingstrategier att hantera livets 

svårigheter med. Att stärka människors känsla av sammanhang är enligt Antonovsky att stärka det 

friska i individer vilket han benämner salutogent.  (ibid).  
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Modell av Bakgrund/Tidigare forskning.  
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SYFTE 

I de texter jag tagit del av som behandlar kulturens inverkan på utövaren inom projektet Kultur på 

recept finns det inget skrivet om vikten av bildpedagogen. Bildskapandet ses i sig själv som 

välgörande. Frågan är då om vem som helst kan möta upp de personer som i framtiden får recept 

utskrivna på kulturella aktiviteter. För att få insyn i den frågan har jag intervjuat personer som 

arbetar och har arbetat bildpedagogiskt om deras syn på välmående i relation till yrkesutövandet. 

Syftet med den här uppsatsen är att utforska fyra bildpedagogers uppfattningar av sin egen 

inverkan på elevers och gruppdeltagares hälsa under kreativt skapande arbete.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur uppfattar bildpedagogerna deltagarnas känsla av välmående i relation till kreativt skapande? 

Hur uppfattar bildpedagogerna deltagarnas obehagskänslor i relation till kreativt skapande? 

Hur arbetar bildpedagogerna för att främja välmående under kreativt skapande arbete? 
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METOD 

I den här delen av arbetet kommer genomförandet av studien att redovisas. Val av ansats och 

metod kommer att motiveras, de etiska övervägningarna i arbetet redovisas och studiens 

praktiska genomförande presenteras. 

Ansats 

Det här arbetet har en fenomenografisk ansats eftersom det är bildpedagogers uppfattningar av 

relationen mellan kreativt skapande arbete och hälsa i relation till deras yrkesroll som ligger till 

grund för studien. Den fenomenografiska forskningen utgår ifrån att vi som människor har olika 

uppfattningar om hur omvärlden är beskaffad eftersom vi alla har olika livserfarenheter (Uljens 

1998). Våra erfarenheter sitter likt glasögon på näsan och vi tittar som individer på omvärlden 

genom olika glas, slipade av livet alla händelser (ibid). Den fenomenografiska forskningen går ut 

på att beskriva dessa variationer i perspektiv. För att kunna åsynliggöra detta grundar sig ansatsen 

på något som kallas för första och andra ordningens perspektiv (Alexandersson 1994). Det 

innebär att forskaren genom frågor försöker klasgöra skillnaden mellan vad något är och vad 

något uppfattas vara. I boken inlärning och omvärldsuppfattning (Marton, Dahlgren, Svensson, 

Säljö 2005) beskriver författarna till boken ett experiment där de lät människor läsa texter för att 

sedan under intervju fråga dem vad de fått ut av texten och hur de memorerat den. Alla hade läst 

samma text så grundförutsättningarna var de samma med de uppfattade och memorerade den på 

olika sätt. Det är den skillnaden som den fenomenografiska forskningen vill synliggöra. Eftersom 

den fenomenografiska forskningen belyser uppfattningar så finns det inget rätt och fel utan bara 

en rad olika sätt att se på olika fenomen i vår omvärld vilket kan ändras i takt med att omvärlden 

gör det och de tillfrågade får ny kunskap om fenomenet (Alexandersson 1994).  

Metodval 

 

Den här uppsatsen grundar sig på fyra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med syftet att 

åsynliggöra bildpedagogers uppfattningar av fenomenet hälsa i relation till deras yrkesutövande. 

Valet av kvalitativ intervju som metod grundar sig på att den i största möjliga mån ger 

intervjupersonen möjligheten att uttrycka sina tankar, upplevelser och åsikter om det fenomen 

som studeras utifrån sin egen livssituation och sammanhang (Cohen Manion & Morrison 2008; 

Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuaren följer genom intervjun med på en resa in i den 

intervjuades värld för att försöka förstå de omständigheter och uppfattningar som finns där 

(Kvale & Brinkmann 2009). Det handlar om att försöka förstå den känslomässiga och 

upplevelsebaserade grund som den tillfrågade står på och som deras agerande i förhållande till 
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fenomenet utgår ifrån (Trost 1997). Av den anledningen har intervjuerna präglats av låg grad av 

standardisering för att göra det möjligt att styra frågornas utformning utifrån situationen under 

mötet med den intervjuade (ibid). Följdfrågor har utformats utifrån tidigare svar för att fördjupa 

förståelsen och innebörden av de givna svaren (Cohen et al 2008). Enligt Alexandersson (1994) är 

intervjun den vanligaste och lämpligaste metoden att samla in empiriskt material till en 

fenomenografisk studie. 

Etiska överväganden 

 

För att respektera de deltagande intervjupersonernas integritet, anonymitet och värdighet vilar 

denna studie på en rad olika etiska överväganden. För det första har samtliga deltagande 

informerats om att deras ingående i undersökningen är helt frivillig samt att de har rätten att 

avsluta intervjun när som helst under genomförandet. För det andra har de delgivits att det 

material som samlats in under intervjuerna endast kommer att behandlas inom studiens ramar 

samt att det kommer att förstöras när arbetet är klart. Informationen kommer även i den här 

uppsatsen att bearbetas på ett sådant sätt att de deltagande behåller sin anonymitet. Det innebär 

att intervjupersonernas namn eller annan personlig information inte kommer att finnas men i 

varken transkriberingen av intervjun eller i uppsatsens resultatredovisning. De deltagande 

personerna i den här studien kommer att bli tilldelade fiktiva namn i redovisningen av 

intervjumaterialet. All denna information finns med i det missiv (se bilaga 1) som de deltagande 

tog del av innan intervjun påbörjades. Intervjupersonerna delgavs de etiska övervägandena vid 

två tillfällen. Det första tillfället var vid den inledande telefonkontakten det andra tillfället var 

innan intervjun inleddes. Deltagarna tillfrågades även om deras tillåtelse att spela in intervjun med 

hjälp av bandspelare både vid den första kontakten och innan inspelningen påbörjades. För att 

klargöra de etiska aspekterna av en kvalitativ intervjustudie har olika metodlitteratur (Cohen et al 

2008; Kvale & Brinkmann 2009; Trost 1997) studerats som behandlar ämnet innan intervjuerna 

genomfördes. 

Urval och genomförande 

 

Gemensamt för de fyra personer som deltar i den här studien är att de alla på något sätt arbetar 

bildpedagogiskt med andra människor. De har olika utbildningsbakgrund och arbetar som 

pedagoger inom kreativt skapande under varierande förutsättningar.  De deltagande är till hälften 

män och till hälften kvinnor samt att de arbetar med elever och deltagare i varierande åldrar.  

Tanken med den spridningen av tidigare erfarenheter och bakgrund är att arbetet ska vila på en så 
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bred och varierande grund av uppfattningar och som möjligt inom ramen för den här studien 

eftersom det är det som den fenomenografiska studien går ut på (Alexandersson 1994). Den 

strävar efter att åsynliggöra kvalitativt olika uppfattningar inom populationer (ibid).   

De deltagande kontaktades via telefon och informerades om syftet med studien och dess 

omfattning i tid och utförande. När de gått med på att delta i studien bokades en tid och plats för 

intervju. Tre av de deltagande har blivit intervjuade på deras arbetsplatser och en i hemmet.     

 

Vid intervjutillfället fick de deltagande ett missiv (se bilaga 1) som åter redogjorde för de 

forskningsetiska principer som studien följer. För att få så omfattande svar som möjligt ställdes 

öppna frågor under intervjun utifrån en förberedd intervjumall (se bilaga 2). Med öppna frågor 

menas frågor som inte har några givna svarsalternativ utan ger den tillfrågade möjligheten att själv 

bestämma innehållet i svaret utifrån sin egen uppfattning av frågan (Cohen et al 2008). 

Intervjumallen som fanns med som stöd vid samtliga intervjutillfällen bestod av fyra olika 

övergripande frågeområden som alla hade sin grund i syftet med uppsatsen (Cohen et al 2008; 

Trost 1994). Efter de genomförda intervjuerna antecknades det sammantagna intrycket från 

mötet ned för att i efterhand finnas som stöd för intervjusvaren.  

 

 När de tillfrågade kontaktades på telefon användes termen hälsa i relation till kreativt skapande 

arbete vilket skapade osäkerhet hos tre av intervjudeltagarna. De klargjorde tydligt att de inte 

visste något om hälsoeffekterna av kreativt skapande arbete och var till en början skeptiska till 

deltagande. För att avdramatisera och förtydliga att det var deras uppfattning om på vilket sätt 

kreativt skapande kan påverka utövarens hälsa positivt och negativt valde jag att använda mig av 

termerna välmående och obehagskänslor i stället för hälsa och ohälsa under intervjuerna. I några 

av de artiklar som ligger till grund för det här arbetet används termen välmående i relation till 

kreativt skapande (Argyle & Bolton 2005; Heenan 2006) vilket är en av anledningarna till att jag 

valde att använda mig av det. Begreppet välmående är även ett väldigt övergripande och brett ord 

vilket gör det öppet och fritt för tolkning för intervjupersonerna i relation till kreativt skapande. 

Det har även visat sig i forskning att lustkänslan inför kreativt skapande är viktigt för att 

aktiviteten ska kunna främja hälsa (Theorell 2008). Utifrån det är känslan av välmående en 

grundläggande förutsättning för utvecklandet av bättre hälsa under kreativt skapande arbete 

(ibid). För att ha ett begrepp som stod i kontrast till välmående valde jag att använda 

obehagskänslor. Det är likt välmående en öppen term som kan innefatta flera olika tolkningar.  
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Bearbetning av intervjumaterial 

 

För att få en så allomfattande bild som möjligt av intervjuerna inför analysen av materialet har de 

transkriberats ned ordagrant. Först har de handskrivits i sin helhet för att sedan skrivas på dator. 

De anteckningar som förts efter avslutade intervjuer har även de skrivits ned för att bredda bilden 

av intervjusituationen då deltagarnas reaktioner är en viktig del för förståelsen av 

intervjuresultatet (Cohen et al 2008). Intervjuerna har sedan studerats i relation till varandra för 

att hitta likheter och skillnader i svaren. Intervjuresultaten kommer att redovisas i resultatdelen 

utifrån de fyra frågeställningar som ligger till grund för studien. I bearbetningen av resultatet 

kommer jag som guide att använda mig av en fyrskalig analysbeskrivning (Alexandersson 1994). 

Den går stegvis igenom hur intervjumaterialet skall tolkas i en fenomenografisk studie. För att 

göra intervjuresultaten så tydliga som möjligt har jag använt mig av tankekartor. Det praktiska 

arbetet under skapandet av tankekartorna hjälpte mig att lägga alla informationsbitar på plats och 

på det sättet skapat en helhet.  
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RESULTAT 

I den här delen av arbetet kommer de tre kategorierna som hittades i de fyra intervjuer som 

arbetet utgår ifrån att redovisas. Kategorierna går under benämningarna; Omedveten kunskap, 

Omslutande ram och Lagom är bäst. För att skilja de olika deltagande bildpedagogerna åt och skydda 

deras identitet i texten kommer de att benämnas med fiktiva namn. Namnen som kommer att 

användas är: Anna, Eva, Pär och Erik.  

Omedveten kunskap 

Vid den första kontakten med bildpedagogerna uttrycktes en osäkerhet inför ämnet hälsa i 

relation till kreativt skapande. Tre av bildpedagogerna ansåg sig inte ha några kunskaper i ämnet. 

Trots det var samtliga bildpedagoger under intervjuerna av den uppfattningen att kreativt 

skapande kan främja välmående. Den inverkan kreativt skapande har på människan uppfattas i 

intervjuerna beröra allt ifrån stora existentiella sammanhang där det kreativa skapandet ses som 

en grundförutsättning för människans utveckling och fortlevnad, till att vara avslappnande, rofyllt 

och självkänslostärkande under utövandet. Lusten att skapa uppfattas av bildpedagogerna som en 

grundförutsättning för känslan av välmående hos utövaren. Känner elever och kursdeltagare inte 

lust inför det kreativa skapandet blir det heller ingenting gjort. Bildpedagogerna berättar under 

intervjuerna att de på olika sätt anpassar sitt arbetssätt och bemötande efter deltagares 

individuella behov. På det sättet försöker de underlätta det kreativa skapandet för utövaren och få 

arbetet att kännas lustfyllt.  

Det kreativa skapandet som problemlösande och ångestdämpande 

Det praktiska utövandet uppfattar Pär som självreflekterande på ett omedvetet sätt. Att i en tuff 

livssituation sätta sig ner och skapa något kan vara ett effektivt sätt att lösa problem och stärka 

självkänslan. Det har han både egna upplevelser av genom sitt skapande, samt att elever han mött 

har beskrivit effekten av sitt kreativa skapande på samma sätt. Han beskriver att han upplever att 

det praktiska skapandearbetet kan knyta upp mentala knutar och problem på ett enklare sätt än 

det medvetna tänkandet samt på det sättet vara ångestdämpande. 

Det händer så mycket i en när man sitter och målar den här bilden och att man liksom, 
man sitter på ett väldigt skönt sätt, kanske sitter och ältar saker som har hänt som då helt 
plötsligt går det att lösa upp de knutarna. Men som inte går att lösa då man ligger och 
vrider sig på sängen i ångest och inte kan sova. Men att det är då, de tankarna flyter fritt, då 
när man tecknar (Pär). 

Kreativt skapande som känslomässig ventilering 

Kreativt skapande ses även som ett sätt att få utlopp för känslor genom att få möjligheten att 

uttrycka sig på sitt eget sätt. Anna beskriver att friheten i skapandet ligger i att resultatet av 
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arbetet kan tolkas på så många sätt. De känslor som kreatören själv skapar utifrån behöver inte 

vara de samma som konstverket föder hos betraktaren. 

Omedvetna kvalitéer 

 Eva beskriver att skapande kan hjälpa utövaren att hitta kvalitéer i sig själv som de tidigare varit 

omedvetna om. Det blir ett sätt att hitta nya resurser inom sig själv att använda sig av i livet. Att 

få sitt skapande speglat av andra upplever Eva även underlätta förmågan att ta emot kunskapen 

om de nyfunna inneboende kvalitéerna hos utövarna. Skapandet blir med det ett sätt att se sig 

själv på fler sätt vilket kan åsynliggöra begränsningar som de utövande satt för sig själva och sin 

utveckling och på det sättet främja välmående.  

Kreativt skapande som coopingstrategi 

Erik ser det kreativa skapandet som ett sätt att anpassa sig och utvecklas i relation till sin 

omgivning. Han ser människans förmåga att anpassa sig till förändrade livsförhållanden som en 

överlevnadsstrategi som finns i människans gener. Han refererar till olika konstnärer som använt 

sig av kreativt skapande för att må bättre. Att uttrycka sig genom konsten och kreativ verksamhet 

ser Erik som ett sätt för de personerna att komma vidare i livet.  

Det är nog så grundläggande i människan att skapa och ta sig fram. Men jag menar att 
människan är ju det djur som har så att säga lyckats anpassa sig till alla möjliga olika 
klimatzoner över hela jordklotet. Andra djurarter slås ju ut om det blir någon förändring i 
miljön men människan har ju hela tiden anpassat sig med sin kreativa förmåga. Så det tror 
jag ligger i människans gener helt enkelt (Erik). 

Ja så att där det finns människor där finns det kreativitet och vi mår bra av det (Erik). 

Kreativt skapande som stressreducerande  

Det kreativa skapandet beskrivs även som rogivande och avstressande under intervjuerna. Pär 

beskriver att han upplever skapande arbete som med avslappnande för de elever som inte är så 

vana att arbeta med det. Han tror att det blir ett slags återgång till barndomen och att många nog 

har glömt hur det kändes att få möjligheten att helt ägna sig åt att rita och måla. Det skapar ett 

lugn inom de som arbetar som Pär tror är väldigt bra för utövaren. På liknande sätt beskriver 

Anna hur vissa elever hon har hand om helt försvinner in i sin egen värld under skapandearbetet.   

Men de som man ser tycker om den här formen av arbete de får man över huvud taget inte 
kontakt med. De försvinner in i sin egen lilla värld och kan ju sitta hur länge som helst. De 
glömmer tid och rum och äta, nej det finns liksom inte, det finns det inte tid för (Anna). 



21 
 

Kreativt skapande som främjande av sociala relationer 

Både Pär och Anna berättar under intervjuerna historier om hur elever och deltagare i kreativt 

skapande arbetsgrupper till en början varit blyga och tysta för att under arbetets gång öppna upp 

och bli mer sociala och framåt. Anna berättar om hur ungdomar från olika delar av staden möts 

och hittar varandra under kurserna och blir vänner. Från att många tidigare målat och skapat 

hemma i hemlighet hittar de genom deltagandet andra som har samma intressen. Anna berättar 

även att många av de ungdomar som kommer till verksamheten kan ha en lite speciell stil på 

kläder och i sitt sätt att uttrycka sig. Forumet och utbildningen tror hon utifrån det kan skapa en 

känsla av tillhörighet och samhörighet genom att det finns en platts att gå till där människor med 

liknande intressen kan mötas och samarbeta. 

Vi har haft många exempel på elever som har kommit insmygande här och inte sagt 
någonting och mått jättedåligt och suttit i sitt lilla hörn och pulat med någonting. Men sen 
när de har varit här ett halvår eller ett tag så har de hittat vänner och de sitter och 
gestikulerar högt och pratar med allt och alla (Anna).  

Kreativt skapande som lustfyllt 

Anna ser även intresset som viktigt för utvecklandet av välmående under kreativt skapande 

arbete. Hon anser att många olika former av aktiviteter kan påverka hälsan positivt och att det 

kvittar vad man gör. Pär, Erik och Anna berättar alla att elever och deltagare blir glada och 

tillfreds om de känner lust inför det kreativa skapande arbetet och att det främjar aktiviteten. 

Om man bara tycker om att göra det mår man bra av det. Det är ju aldrig roligt att göra 
något som man inte tycker om, det mår man ju inte bra av (Anna). 

Lust att skapa 

Lusten att uttrycka sig genom kreativt skapande uppfattas av bildpedagogerna som en 

grundläggande förutsättning om verksamheten ska främja välmående hos utövarna. Det 

framkommer dock i intervjuerna att alla elever och deltagare i kreativt skapande inte alltid är 

stormförtjusta i arbetet. Ibland kör de fast i uppgifter och vet inte riktigt hur de saka komma 

vidare. De situationerna kan enligt bildpedagogerna vara stressande och få det kreativa skapandet 

att kännas omotiverat. Det här stycket kommer att redogöra för det arbetssätt som 

bildpedagogerna använda sig utav för att motivera sina elever och gruppdeltagare att känna lust 

inför skapande. Praktiska saker som lokalens utformning, tillgång av material och tidsbegränsning 

samt dess inverkan på skapandelusten kommer även det att redovisas. 

Att anpassa arbetsuppgifter efter elever och gruppdeltagares nivå och form av kunskap framstår i 

intervjuerna som viktigt. Erik har under sitt arbete som bildpedagog använt sig av många olika 

material och uppgifter samtidigt för att engagera så många elever som möjligt i det kreativa 
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skapandet. Han anser att det har hjälpt många som känt prestationsångest inför det skapande 

arbetet. Att få prova lite olika material och inte fastna på enstaka arbetstekniker som exempelvis 

teckning har på det sättet hjälpt många av hans elever att komma över de trösklar som ångesten 

satt upp för dem. 

Ne man har ju sett många killar som har varit väldigt taffliga på och uttrycka sig med 
teckning eller något sådant. Men sen bygger dom någon skulptur som är skitbra. Å då 
hittar man sådana passager (Erik). 

Att ställa frågor anser Pär vara ett bra sätt att hjälpa personer som kört fast i sitt arbete. På det 

sättet blir problemet tydligare och man hjälper dem att strukturera upp uppgiften så att de ser hur 

och vad de kan göra med den. Det blir även ett sätt att nå eleverna genom deras intressen. 

Man frågar liksom, men vad är det som är fel? Har du valt något tema här nu liksom ännu? 
Nä det har de kanske inte tänkt på. Vad vill du ha för tema då? Gillar du troll eller gillar du 
superhjältar? Jo, ja men jag gillar superhjältar. Bra då har vi det i alla fall. Så får man liksom 
genom så då försöka bena ut det för dem (Pär). 

Anna berättar på liknande sätt hur hon försöker nå elever som kört fast i sitt skapande genom att 

använda sig av frågor och deras intressen.  

Jag menar de som sitter bara och snackar om sig och sitt, ja då får man försöka lyssna lite. 
Vad har du för intressen? Du gillar att spela fotboll. Då får man försöka hitta den vägen in 
i stället (Anna).  

Det positiva i sådana situationer är som Anna ser det att kreativt skapande alltid går att styra in på 

olika områden oavsett tema. Hon menar att eleverna kan arbete utifrån ett specifikt tema men att 

det alltid på något sätt går att få in elevernas intressevinkling i arbetet eftersom skapandet är så 

flexibelt. Anna berättar även att hon använder sig av olika arbetssätt och idéer beroende på vem 

hon möter. Ungdomarna hon arbetar med har olika sätt att ta till sig information och lära sig nya 

saker. 

En del behöver känna och prova själv och en del räcker det med att de lyssnar, en del 
behöver se och man får ta det olika vägar (Anna). 

När det kommer till lokalens betydelse för arbetsmotivationen skiljer sig Annas och Pärs åsikter 

åt. Anna ser lokalens utformning som väldigt viktig och ser den som den tredje pedagogen. 

Lokalen ska inspirera till kreativt skapande arbete. Hon ser det även som väldigt positivt att det 

finns möjlighet att hänga utställningar i de lokaler där hon jobbar. På det sättet kan hon ha 

konstrundor med ungdomarna som kommer. Hon ser elevernas möjlighet att visa upp sina 

arbeten offentligt som en motivationsfaktor i arbetet. Pär tycker precis som Anna att lokalerna är 

viktiga men det gäller främst rent praktiska saker som att det finns gott om plats och att det inte 
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är dålig luft. När det gäller konstverk på väggarna och att miljön ska vara inspirerande har han 

aldrig upplevt det som särskilt viktigt. Pär uttrycker även att kvalitén på arbetsmaterialen är 

viktiga för att få lektionerna att kännas seriösa. Rätt grejer måste finnas så att eleverna kan arbete 

med olika tekniker på ett bra sätt. Han anser även att hans egna förberedelser som lärare inför 

lektionstillfällena i kreativt skapande är viktigt. Genom att väl planera och genomföra sina 

lektioner ser Pär det som att han entusiasmerar sina elever. Om han inte är engagerad i arbetet, 

varför ska då eleverna vara det.    

Avslutningsvis ses tiden som viktig för kreativt skapande arbete. Eva förklarar att stress och 

tidspress kan få skapandet att bli läskigt för ovana utövare. Anna ser även hon att tidsplaneringen 

är viktig. Har de utövande för lite tid på sig hinner de inte få ut den fantasi de har. Hon säger 

också att ungdomarna ibland måste prova sina idéer i många olika material för att hitta hur de ska 

lösa problem och få resultatet att bli som de vill ha det. Den möjligheten finns inte om tidsramen 

för arbetet är för snäv. 

Omslutande ram 

Kreativt skapande är enligt bildpedagogerna något som kräver mod av utövaren. 

Prestationsångest och rädsla för att misslyckas är enligt bildpedagogerna känslor som är negativa 

för elevers och kursdeltagares kreativa skapande. I intervjuerna framkommer olika arbetssätt som 

används för att skapa förutsättningar för elever och kursdeltagare att övervinna sina rädslor och 

våga prova sina kreativa idéer praktiskt.    

Rätt och fel 

Prestationsångest är enligt Erik något som fäller krokben på elever under kreativt skapande 

arbete. Han säger att många elever har en bild av hur ett arbete ska se ut för att vara bra och att 

det skapar ett tunnelseende som gör att de blir rädda att misslyckas. Genom ett lite skämtsamt 

och uppmuntrande bemötande försöker Erik skapa ett klimat som gör att eleverna vågar prova 

sig fram och misslyckas utan att det gör något. Han menar att misslyckandet är en förutsättning 

för utveckling och att ta sig framåt. 

Det handlar väl om att man pushar, man uppmuntrar. Å det är nog lite allmängiltigt hur 
man gör det men att man skapar en känsla av att man får misslyckas. Det gör att det blir 
mer avslappnat. I sådant, det tror jag är väldigt viktigt att man får de där avslappnade 
förhållningssättet. Å att, jag menar, jag brukar uttrycka mig så här, det kan inte mer än gå 
fel (Erik). 

Anna, Eva och Pär anser precis som Erik att det är viktigt att visa för elever och gruppdeltagare 

att det inte finns något rätt och fel i kreativt skapande. Det är av den anledningen att skapandet 

ska kunna möjliggöra det egna unika uttrycket som varje människa har. Eva försöker genom 



24 
 

samtal omkring de bilder som skapas få deltagarna i arbetet att se olikheter i sättet att uttrycka sig 

och uppfatta saker i omgivningen. På det sättet vill hon få deltagarna att bli mer öppna och våga 

uttrycka sina åsikter och tankar utan att exakt veta vad de tycker eller varför. Ett sätt att reflektera 

över sina värderingar och uppfattningar tillsammans med andra utifrån att det finns en mångfald 

av uppfattningar och inget som är direkt rätt eller fel.   

Det finns med där någon stans va, att man vågar säga på något vis, att man pratar om det 
utan att tycka att nu måste jag veta exakt vad jag tycker eller nu är det så här. Att man helt 
enkelt vågar vara öppen. Och så målar vi lite och så pratar vi om hur kändes det, hur var 
det att måla, vad ser ni, vad lägger ni märke till? Vad e, att man börjar träna sig i att fundera 
över sina upplevelser. Och att prata med varandra hur man sedan tolkar och tittar på 
bilder. Att vi faktiskt ser olika. Och att vi kanske kan få syn lite på vart våra värderingar 
ligger (Eva). 

Möjligheten att prova sig fram utan förkunskaper i kreativt skapande och ändå lyckas göra något 

som man känner sig nöjd ser Anna som viktigt. På det sättet lär sig eleverna att värdesätta det 

egna uttrycket och förstå att deras skapande aldrig kan bli fel.  

Man kan prova sig fram och lyckas ändå, så det är det som är så häftigt med konsten att det 
blir aldrig fel. Man kan aldrig göra fel. Även om ungdomarna tror det ibland när de inte 
klarar att rita en häst som ser ut som en häst utan att man ritar sin egen häst, och att den 
kan se ut hur som helst (Anna). 

Pär brukar använda sig av mångfald och egna exempel på mindre bra arbeten som han själv har 

gjort för att visa sina elever att det är tillåtet att misslyckas och att det finns en stor variation på 

lösningar av problem inom konsten. På det sättet försöker han visa att allt man gör inte behöver 

vara så himla bra jämt utan det är tillåtet att misslyckas. Han ser också den förståelsen och 

möjligheten som en grundläggande och förlösande faktor för kreativt skapande.  

Kanske är det de som är att det ger någon slags trygghet att det inte finns rätt och fel 
liksom. Att det är en förlösande faktor på något sätt. Här är det lite friare, här finns det 
inga tydliga gränser inom det här ämnet. När jag gör mina bilder kan mitt inre flyta på ett 
anat sätt (Pär).  

Lugnt och tryggt 

Pedagogerna uppfattar alla känslan av trygghet som viktig under kreativt skapande. Eva förklarar 

att allt skapande kräver mod och att det därför är viktigt att grundförutsättningarna känns trygga 

och behagliga.  Anna tror inte att vi som människor väljer platser och situationer som känns 

oroliga och otrygga för att arbete med kreativt skapande. Hon ser det därför som viktigt att 

miljön är lugn och tyst utan spring. Känner elever och gruppdeltagare för att lyssna på musik 

under arbetet får de ha hörlurar i öronen. Det är inte tillåtet att spela musik offentligt i lokalen. 

Pär har samma inställning som Anna att det ska vara lugnt och skönt under kreativt skapande 



25 
 

arbete för att det ska fungera på bästa sätt. Han framhåller även att mobiler ska vara avstängda 

under lektionerna för att inte störa arbetet.  

Erik ser tydliga riktlinjer och regler för verksamheten som viktig. På det sättet blir det en mer 

rättvis behandling av eleverna då alla får samma förutsättningar i arbetet. De gemensamma 

ramarna blir grunden för arbetet och utifrån dem skapas förtroende och samarbete. Pär, Erik och 

Eva anser alla att de grundläggande reglerna och ramarna är en förutsättning för att arbetet ska 

tas på alvar. Utan dem blir det inget gjort. Pär berättar även att han anser att tydliga instruktioner 

är viktiga. På det sättet kan deltagarna koncentrera sig på arbetet och inte lägga ner en massa 

energi på att fundera på vad de ska göra vilket skapar stress och osäkerhet.  

Sen är det en sak som är väldigt viktigt tycker jag för att skapa det här lugnet. Det är att 
man måste vara så jävla tydlig i allt man säger. Det har jag märkt är den mest stressande 
faktorn nästan, att man är otydlig. Eller att de eleverna man har liksom inte riktigt har 
grepp om vart det här är på väg eller vad, vem, hur, vilka pennor, vilket format. Det är en 
sådan sak, det är en sådan enkel pedagogisk grundregel tycker jag (Pär). 

Personliga samtal kan enligt Pär och Eva vara bra för att som pedagog se vilka behov varje 

enskild elev har i arbetet. På det sättet kan de som pedagoger bättre anpassa sitt arbete för att 

möjliggöra elevens eller gruppdeltagarens utveckling.  

Det är bra att man har kanske något personligt möte med varje elev och tittar på bilder 
tillsammans. Då får man lite känsla för också för hur reagerar den här nu när hon visar upp 
sina bilder för mig. Då får man lite känsla för på vilken nivå eller såhär personen är i det 
avseendet då (Pär). 

Vikten av pedagogens eget skapande 

Att som pedagog uppfatta kreativt skapande som viktigt är enligt bildpedagogerna en 

grundförutsättning för att kunna entusiasmera sina elever och gruppdeltagare. Eva säger att det är 

självklart att hon tror på det hon gör annars skulle hon ju inte hålla på med det. Pär anser att 

bildämnet är ett ämne där man aldrig är fullärd så att själv lära nytt är ett sätt att bli medveten om 

sin egen utvecklingsprocess. Att som pedagog ha genomgått det eleverna gör under utbildning ser 

han som viktigt för trovärdighetens och förståelsens skull.  

Att jag ger dem uppgifter som jag inte har en aning om hur det känns att sitta och rita de 
här sakerna eller hur lång tid det tar eller vilka problem de kommer att stöta på. Men har 
man då genomgått den processen då vet man att, hur de kommer att reagera på något sätt 
(Pär).   

Lagom är bäst 

Uppfattningarna om obehagskänslor under kreativt skapande arbete visar sig under intervjuerna 

vara dubbelbottnad då Pedagogerna ser känslan både som negativ och positiv. Samtliga 
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bildpedagoger anser att kreativt skapande kan vara stressande och skapa obehag vilket kan göra 

arbetet jobbigt och svårt för utövaren. Men om kursdeltagare och elever genom att våga prova sig 

fram under skapandet övervinner obehagskänslorna uppfattar bildpedagogerna att deltagarna 

utvecklas som individer. Obehagskänslorna uppfattas av den anledningen vara en förutsättning 

för personlig och konstnärlig utveckling.     

Första mötet med kreativt skapande 

 Pär beskriver att han ofta upplever introduktioner av nya uppgifter som stressande för elever han 

mött i arbetet. Som nyutbildad lärare kände han oro inför det obehag eleverna kände men 

arbetslivserfarenhet har visat att det löser sig bara deltagarna börjar jobba. Det är även en teori 

som han använder sig av i sitt eget skapande då han anser att det inte går att knysta fram bilder. 

Han ser det som att det praktiska utövandet föder kreativitet och på det sättet försvinner 

obehagskänslorna av att inte veta vad man ska skapa. 

Från början var det svårt för då tänkte man sådär att hur ska det gå med de här nu då, de 
här eleverna? Sen har man fått, har man haft tillräckligt många lektioner ja då vet man att 
OK ni är stressade nu men jag vet att när ni väl kommer igång då kommer det att fixa sig 
(Pär). 

Både Anna och Erik berättar under sina intervjuer att obehagskänslor kan skapa både en orolig 

stämning i grupperna samt att eleverna får det svårt att koncentrera sig på uppgifterna. De elever 

som är ovana att skapa kreativt kan ibland reagera på det sättet menar Anna och anser att de då 

kan få springa runt lite och titta på vad de andra gör. När de har fått strulat runt lite fångar hon 

sedan upp eleverna och hjälper dem komma igång med sitt arbete.  

De flesta kan man få igång bara de får lite tid på sig (Anna).  

Eva upplever precis som Anna att ovanan att uttrycka sig genom kreativt skapande kan vara 

stressande för utövaren. Precis som Anna ser hon tiden som viktig för att komma förbi hindren. 

Kreativa processer är inget man bara sätter på anser Eva utan det tar tid. Av den anledningen får 

inte miljön kännas stressande utan arbetet måste gå långsamt fram så att alla hinner med i 

gruppen. 

Obehagskänslor som språngbräda för personlig utveckling 

 Skapandet kan även ge insikt i personliga problem som på kort sikt kan vara stressande och göra 

ont men som på lång sikt främjar välmående. På det sättet behöver inte alltid obehagskänslor av 

ondo anser Eva.  

Man kanske behöver känna att man mår dåligt, man kanske måste förstå att det är 
någonting på gång och hitta sätt att tala om och erfara och på det sättet förstå det som gör 
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ont eller är svårt. Så då är man ju inte vad du menar med välmående med det gör ju väl 
(Eva). 

Obehagskänslor och osäkerhet framkommer även som en grund till växande i kreativt skapande. 

Anna berättar om de utställningar som ungdomarna har varje år. Förberedelserna kan vara väldigt 

stressande och det krävs mycket peppning för att få deltagarna att våga visa sina konstverk för 

allmänheten. Hon berättar även att ungdomarna reagerar väldigt olika på pressen att delta i 

utställningen. Vissa tar det väldigt lugnt och skapar de sista veckorna panikartat de alster som de 

ska visa upp medans andra noggrant förbereder sig med skisser och börjar sitt arbete långt innan 

utställningen. Anna ser utställningen som en morot som motiverar ungdomarna att göra ett riktigt 

bra arbete. När de sedan är dags för utställning och de får visa sitt arbete upplever Anna att det 

får ungdomarna att växa och att det stärker deras självkänsla.  

Å sen se alltså ungdomarna de växer ju tre meter när de får gå här på vernissagen och 
tidningen kommer och intervjuar dem och tar bilder. Släkt och vänner kommer och tittar 
och till och med köper verk som de har gjort (Anna). 
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DISKUSSION 

I den här delen av arbetet kommer bakgrund och resultat att diskuteras. För att göra texten 

greppbar och lättare att läsa kommer den att delas upp i olika underrubriker som i slutet 

sammanfattas för att ge en helhetsbild av innehållet. Textinnehållet kommer även att förtydligas 

med hjälp av en modell.  

Omedveten kunskap 

Vid den första kontakten med bildpedagogerna som ingår i den här uppsatsen fanns det en 

osäkerhet inför relationen mellan kreativt skapande och hälsa. Tre av deltagarna uttryckte att de 

inte visste något om de hälsoeffekter kreativt skapande har på utövarna. Vid bearbetningen av 

intervjumaterialet framkommer dock en helt annan bild. Bildpedagogerna visar sig i resultatet 

använda sig av en rad olika pedagogiska verktyg för att nå sina elever och främja kreativt 

skapande vilket enligt olika forskningsrapporter visar sig vara det samma som att främja hälsa 

(Englund 2004; Theorell 2008). De visar sig också ha stor insyn i de hälsofrämjande effekter ett 

väl fungerande arbete har på utövaren.  

En grundläggande förutsättning för att skapande verksamhet ska vara hälsofrämjande är enligt 

forskning att arbetet ska kännas lustfyllt för utövaren (Theorell 2008). Det är enligt 

bildpedagogerna grunden till allt kreativt skapande arbete. Känner inte elever och gruppdeltagare 

lust att uttrycka sig genom skapande verksamhet kommer de inte att göra något vilket enligt 

intervjuerna skapar obehagskänslor. En stor del av bildpedagogernas arbete framkommer därför 

vara inriktat på att utifrån varje enskild individ försöka hitta vägar att känna sig bekväm och 

inspirerad att arbete med kreativt skapande. Variation i material och tekniker ses som 

underlättande då det ger stor möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna efter deltagarnas intressen 

och ger stort utrymme att leva ut sina fantasier och kreativa idéer. Bildpedagogerna använder sig 

även av frågor och samtal med sina deltagare för att hitta lösningar på uppgifter när de kört fast. 

Tiden framkommer även den som viktig då deltagare och elever tar olika lång tid på sig att 

komma igång med arbetet. Stress och press kan göra så att personer utan tidigare erfarenheter av 

kreativt skapande inte vågar prova.  När de sedan hittar något att arbete med som känns lustfyllt 

berättar bildpedagogerna att de uppfattar ett välmående hos deltagarna som visar sig genom 

glädjeuttryck, arbetsro och i vissa fall fullständig fokusering på arbetet där allt annat runtomkring 

kopplas bort. De stunderna uppfattas som stressreducerande vilket är en av de hälsosamma 

inverkningarna som kreativt skapande visat sig ha på utövaren (Argyle & Bolton 2005; Spandler 

et al 2007; Stickley et al 2007; Theorell 2008). Beskrivningen av hur deltagarna blir uppslukade av 

arbetet utan tankar på tid och rum har även stora likheter med det psykologiska tillstånd som 
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kallas flow (Csikszentmihalyi 2006, 2007). I det tillståndet anses människan vara på toppen av sin 

förmåga vilket kräver all mental energi. Det gör att tankarna på livets problem försvinner för en 

stund och arbetet fyller utövaren med känslor av lust och glädje (ibid). 

Bildpedagogerna berättar i intervjuerna hur deltagare som till en början varit tysta och försiktiga 

öppnar upp sig och blir med tiden mer sociala. Verksamheten skapar nya sociala band mellan 

deltagarna vilket i vissa fall uppfattas bero på att människor med liknande intressen hittar 

varandra. På samma sätt visar forskning att kreativt skapande främjar ökad social samvaro både 

mellan människor i gruppen men också när det kommer till deltagandet i andra 

samhällsaktiviteter (Argyle & Bolton 2005; Heenan 2006; Howells & Zelnik 2009). Forskning 

visar även att personer med liknande livssituationer känner stöd av varandra under kreativt 

skapande arbete (Argyle & Bolton 2005; Heenan 2006; Spandler et al 2007). Inom 

stressforskningen anses sociala kontakter motverka stress då personer med ett väl utvecklat 

socialt nätverk mår bättre (Ekman & Arnetz 2005; Sapolsky 2008). Bildpedagogerna uppfattar 

även kreativt skapande som känslomässigt frigörande och problemlösande under utövandet. 

Även det visar sig stämma överens med forskning inom området (Argyle & Bolton 2005; Stickey 

et al 2007; Hacking et al 2007).  

Omslutande ram 

Kreativt skapande beskrivs av bildpedagogerna som självkänslostärkande och utvecklande för 

individen genom att de under arbetet utmanas av materialen. Genom att skapa utifrån fantasin 

måste elever och deltagare prova sig fram i material och tekniker för att hitta ett sätt att 

förverkliga sina ursprungliga idéer. Vägen fram är på det sättet många gånger kantad av 

misslyckanden som i längden leder till en lösning. Att våga prova och misslyckas kräver mod hos 

utövaren. Av den anledningen försöker bildpedagogerna skapa en atmosfär som bygger på att det 

inte finns några rätt och fel sätt att arbeta med kreativt skapande. För att nå dit använder de sig av 

olika arbetsmetoder. Ett sätt är att visa många olika lösningar för att visa den mångfald av 

metoder och material det finns att använda sig av. Ett annat arbetssätt visar sig i intervjuerna vara 

att som bildpedagog visa upp sina egna mindre bra arbeten. Tanken med det är att resultaten av 

arbeten inte alltid måste vara bra och att det är tillåtet att misslyckas. 

 Tydlighet när det gäller hur arbetet ska bedrivas när det kommer till material, tid och 

gemensamma regler uppfattas som viktigt. Anledningarna till det, är att det skapar rättvisa då 

målet är att alla ska ha samma möjligheter under arbetet. Otydlighet från bildpedagogens sida 

framkommer under intervjuerna som ett orosmoment i arbetet som tar energi från det kreativa 

skapandet. En lugn och tyst atmosfär utan spring och mobiltelefoner anses också viktigt. 
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Reglerna ses även som en förutsättning för att verksamheten ska tas på alvar av de som deltar. 

Sammantaget bildas en bild av att arbetet är i behov av en trygg ram vilket möjliggör elevernas 

och deltagarnas kreativa skapande. Inom ramen finns det stor flexibilitet men ramens spelregler 

för att delta är viktiga för att de ska våga utmana sig själva i arbetet och på det sättet växa som 

individer. Här framstår bildpedagogen som en ledare som så länge arbetet fungerar bra är en 

åskådare som vid behov finns med och möjliggör arbetet med sina kunskaper och bemötande 

men som samtidigt markerar när deltagare inte håller sig inom ramen.  

Anledningen till det här arbetssättet verkar vara att skapa trygghet runt deltagarna så att de vågar 

utmana sig själva inom det kreativa skapandet. I bildterapeutisk litteratur framkommer känslan av 

trygghet hos utövaren som en grundförutsättning för utvecklandet av kreativitet (Englund 2004). 

Den omslutande ramen ger med det en trygghet som gör det möjligt att fullständigt gå in i den 

kreativa arbetsprocessen vilket framkommer som avslappnande för utövaren. Det är också då 

som elever och deltagare kan känna flow i arbetet (Csikszentmihalyi). Genom att våga prova 

stärks inte bara individen utan det ger även en ökad kunskap om materialet och tekniken vilket 

möjliggör konstnärlig utveckling. På det sättet ses utveckling av kreativitet av bildpedagogerna 

som ett sätt att hitta nya lösningar på livets problem. Något som enligt Antonovsky är att känna 

större meningsfullhet i livet (Antonovsky 1993). Kreativt skapande visar sig på det sättet utveckla 

nya coopingstrategier vilket även framkommer i forskning (Theorell 2008; Spandler et al 2007). 

Undersökningen visar att blidpedagogernas uppfattar rollen som gränssättare och ledare som 

viktig för att skapa trygghet under arbetet. Något som i forskning och under intervjuerna med 

bildpedagogerna framkommer som en grundförutsättning för att våga vara kreativ (Englund 

2004).  

Lagom är bäst 

Balansen mellan utmaning och känslan av trygghet under kreativt skapande är något som 

framträder vid bearbetningen av intervjumaterialet. Här delar sig bilden av arbetssätt lite mellan 

deltagarna i undersökningen. Anna berättar om konstutställningar som hon har tillsammans med 

ungdomar vilket under förarbetet kan vara väldigt stressande för deltagarna men som när allt är 

klart får dem att växa som individer. Pär upplever att elever kan känna oro inför uppgifter men 

att det brukar lösa sig bara de kommer igång och arbetar. Det gör att han som bildpedagog ibland 

får pressa eleverna lite för att de ska våga börja jobba. Eva däremot ser försiktighet som viktigt 

för att inte hindra det konstnärliga uttrycket och blockera personer som närmar sig kreativt 

skapande för första gången. Alla tre pedagogerna anser att utövarna kan känna obehagskänslor 

inför kreativt skapande. Deras förhållningssätt till deltagarnas obehagskänslor visar sig dock skilja 
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sig. Anna och Pär pressar sina deltagare lite genom att ge feedback, ställa frågor och ge positiv 

peppning. Eva ställer även hon frågor men framstår i intervjun som försiktigare i sitt bemötande 

så att deltagarna kan närma sig skapandet i sin egen arbetstakt. Målet för bildpedagogerna är trots 

olikheterna i arbetssätt att deltagarna ska komma förbi det som känns jobbigt i det kreativa 

skapandet så att de på det viset kan växa genom uppgiften.    

Forskning visar att en lagom balans mellan utmaning och känsla av trygghet är bra då det främjar 

individers växande genom utvecklande av nya coopingstrategie (Theorell 2008). Inom 

stressforskningen visar det sig att människor känner sig stressade och må dåligt av för låg och för 

hög nivå av utmaning i livet (Ekman & Arnetz 2005). Inom flowforskningen visar sig samma 

mönster då det tillståndet infinner sig när det är en jämn balans mellan utmaning och känsla av 

kontroll i uppgiften. På samma sätt visar sig Annas och Pärs pedagogiska arbete pendla mellan att 

pressa deltagarna lite för att få dem att våga prova nya arbetssätt samtidigt som de försöka skapa 

en miljö där det är tillåtet att misslyckas. Eva arbetar egentligen på samma sätt då deltagarna som 

kommer till hennes kurser vet att det ska arbeta med kreativt skapande. Att bara komma till 

kurstillfällena kan man utifrån det se som ett första steg att prova på arbetssättet. Även om hon 

inte pressar deltagarna under tiden de är verksamma så kan valet att delta ses som det första 

steget och utmaningen som främjar utveckling hos individen. 

Här möter de tre diskussionsområdena då de förutsätter varandra för att utövarna ska kunna 

känna välmående under kreativt skapande arbete. Känslan av trygghet under utövandet som 

enligt pedagogerna vilar i tydlighet när det gäller regler och instruktioner och tillåtelsen att 

misslyckas, förutsätter att deltagare vågar prova sina idéer praktiskt. Att prova och arbeta 

praktiskt uppfattas som en grundförutsättning för att känna välmående under kreativt skapande 

samtidigt som utvecklingen som individ och känsla av flow är beroende av utmaning. 

Utmaningen får inte vara för svår då det skapar ångest men inte heller för lätt då det gör arbetet 

ointressant. Bildpedagogens arbete blir utifrån det att genom sina olika arbetsmetoder hitta rätt 

nivå på utmaning för varje enskild individ för att få dem intresserade av uppgiften. På det här 

sättet kan deltagarna genom det kreativa skapandet låsa upp stängda dörrar och hitta nya vägar i 

livet. Bildpedagogens uppgift blir då att skapa en miljö där deltagaren kan hitta nyckeln. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar det här arbetet att de fyra bildpedagoger som deltagit i studien har mer 

kunskap och erfarenheter av kreativt skapande som hälsofrämjande än de själva uppfattade att de 

hade. Deras upplevelser och erfarenheter visar sig stämma väl överens med de forskningsresultat 

som finns inom området. Intervjuerna som ligger till grund för det här arbetet visar även att 

bildpedagogernas arbete präglas av en balansgång mellan utmaning och trygghet i mötet med 

elever och gruppdeltagare. Obehagskänslor ses inte alltid som negativa då växandet som individ 

och utvecklandet av coopingstrategier anses beroende av att gruppdeltagarna vågar ta sig över de 

hinder som skapar obehaget. Av den anledningen är pedagogens uppgift både att skapa trygghet 

hos utövaren och att utmana den. Nivån på utmaning i kreativt skapande är individuellt utifrån 

varje enskild individ behov och förutsättningar. Många av de välgörande faktorer som gör kultur 

och kreativt skapande hälsofrämjande visar sig i forskning vara beroende av denna balans såsom 

känslan av flow (Csiksentmihalyi 1991, 1997), utvecklandet av kreativiteten (Englund 2004) och 

coopingstrategier (Theorell 2008). Bildpedagogerna har stor kunskap om kreativt skapande som 

hälsofrämjande som i framtiden kan vara viktig för att på bästa sätt främja folkhälsa med hjälp av 

kulturella aktiviteter.   
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Metoddiskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur bildpedagoger uppfattar relationen mellan 

kreativt skapande och hälsa. För att få klarhet i det valde jag att använda mig av kvalitativ 

intervjumetod eftersom det är en bra metod att använda sig av för att få reda på hur människor 

uppfattar sin omgivning (Cohen et al 2008). För att på bästa sätt genomföra intervjuerna 

studerades metodlitteratur inom ämnet (Cohen et al 2008; Kvale & Brinkmann 2009; Trost 1997). 

Att genomföra en halvstrukturerad kvalitativ intervju med bra resultat är svårt. Målet var att 

genom öppna frågor ge intervjupersonerna möjligheten att uttrycka sig så fritt som möjligt inom 

ämnet. Tanken med det var att fånga så många olika uppfattningar som möjligt eftersom den här 

uppsatsen har en fenomenografisk ansats. Som stöd användes en intervjuguide där de olika 

frågeområdena för intervjun fanns nedskrivna.  Med hjälp av en liten bandspelare och 

anteckningar som jag skrev så fort som möjligt efter intervju tillfället försökte jag fånga så mycket 

information som möjligt till arbetet. Anledningen till att jag valde att inte anteckna under 

intervjuerna var att jag ville kunna fokusera på samtalet. På det sättet kunde jag hela tiden hålla 

god ögonkontakt och visa intresse för intervjupersonen vilket gjorde det lättare att ställa 

följdfrågor och leda samtalet.        

Fortsatt forskning 

Det visar sig under mina undersökningar av tidigare forskning inom det här området att 

pedagogens roll i utvecklandet av hälsa hos deltagare i kreativt skapande arbete är dåligt 

dokumenterat. Utifrån det vore det spännande att göra en stor litteraturundersökning för att få en 

bättre bild av det. Om Sverige i framtiden beslutar sig för att använda sig av kultur på remiss 

kommer det att vara viktigt att veta vikten av verksamhetens utformning för utvecklandet av 

hälsa hos deltagaren. Det vore även intressant att grunda ett arbete på kvalitativa intervjuer av 

både bildpedagoger och deltagare i kreativt skapande för att sedan ställa deras bilder av arbetet 

mot varandra. Kommer den tanken bildpedagogen hade med uppgiften fram till utövaren och 

hur uppfattas den. Ett tredje intressant forskningsområde vore att intervjua bildpedagoger på 

samma sätt som jag gjort under denna studie för att sedan observera dem under arbete för att se 

hur deras arbetssätt fungerar i praktiken. Stämmer deras inställning och syn på arbetet överens 

med hur de praktiskt arbetar?     
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Bilaga 1 

Tack för din medverkan 

 

Tack för att du valt att ställa upp på en intervju till mitt examensarbete i pedagogik. Syftet med 

studien är att undersöka bildpedagogers uppfattning om sin egen inverkan på deltagares 

hälsoutveckling under kreativt skapande arbete.  

 

Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter och kommer om du som deltagare samtycker till det spelas 

in med hjälp av en diktafon. Som deltagare har du när som helst rätten att avsluta intervjun då 

den är helt frivillig. Den information som inhämtas kommer endast att användas inom studien 

och förvaras på ett sätt som förhindrar att obehöriga kan ta del av materialet. Efter avslutat 

uppsatsarbete kommer intervjumaterialet att förstöras.  

 

Resultatet av intervjun kommer att sammanställas och redovisas i mitt examensarbete. Det 

kommer inte att förekomma någon information i form av namn eller uttalanden som gör att 

läsaren av materialet förstår att ni deltagit i studien. Jag kommer att använda mig av fiktiva namn 

och citera valda delat av intervjun i redovisningen av arbetet med utgångspunkt i att deltagaren 

ska behålla sin anonymitet.  

 

Jag som skriver uppsatsen och genomför intervjun heter Anna-Karin Söderlind. Jag studerar på 

det Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. 

070-2233057 

Aks.bette@gmail.com 

 

Handledare: Paula Larsson 

026-648934 

paalan@hig.se  
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                                                                                                                                    Bilaga 2 

Intervjumall Bildpedagoger 

Denna intervjumall användes som guide under samtalen med bildpedagogerna som deltagit i 

denna studie. 

Kreativt skapande arbete i relation till välmående. 

Allmänt om synen på kreativt skapande arbete i relation till deltagarnas välmående. 

Hur tar det sig uttryck hos utövaren? 

Exempel på situation utifrån arbetserfarenheter. 

På vilket sätt påverkar situationen utövarens välmående? 

Vilken inverkan har känslan av välmående på den deltagandes skapandeprocess? 

Kreativt skapande arbete i relation till obehagskänslor. 

Allmänt om synen på kreativt skapande arbete i relation till känslan av obehag hos utövaren. 

Vad är det som framkallar obehagskänslan? 

Hur tar det sig uttryck hos utövaren? 

Exempel på situation utifrån arbetserfarenheter. 

På vilket sätt påverkar obehagskänslan inför skapande arbete utövarens välmående? 

 Vilken inverkan har känslan av obehag för skapandeprocessen hos den utövande? 

Pedagogens inflytande på utövarens känsla av välmående och obehag under kreativt 

skapande arbete. 

Yrkesutövande i relation till välmående och obehagskänslor hos de utövande. 

Exempel på situation då du agerat för att främja välmående. 

Hur gjorde du då? 

Deltagarens reaktion 

Resultatet av handlingen 

Exempel på situation då du agerat på ett sätt som skapat obehag hos deltagaren. 

Vad hände då? 

Deltagarens reaktion 

Resultatet av handlingen 


