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Abstrakt 
 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur elever definierar ”eget skapande”, vilket 

är en term som används i läroplanen för de obligatoriska skolformerna och i kursplanen i bild.  

Jag har också undersökt om elever på högstadiet håller på med något eget skapande på 

fritiden och om de tycker att det finns tillräckligt med tid för eget skapande på bilden i 

skolan.  

Studien består dels av en enkätundersökning där 84 elever på högstadiet har svarat och 

dels av intervjuer med fyra av eleverna. Resultatet visar att dessa elever har olika uppfattning 

om vad som är eget skapande. En stor del av eleverna har använt sig av ordet ”själv” i sina 

definitioner, antingen i bemärkelsen att man arbetar själv under bildskapandet eller i den 

mening att man själv kommer på vad som ska skapas. En annan uppfattning som är vanlig 

bland eleverna är att eget skapande innebär att skapa fritt eller att få göra vad man vill.  

En stor del av eleverna tycker att det fattas tid till eget skapande på bilden i skolan, men 

nästan lika många elever tycker att det finns tillräckligt med tid. Många har också svarat att 

de inte vet. 

Något som undersökningen också visar är att nästan hälften av eleverna ägnar sig åt 

någon typ av eget skapande på fritiden. Deras svar visar att eget skapande kan innebära mer 

än vad som traditionellt behandlas i bildundervisningen. Eleverna inte bara ritar och målar 

utan fotograferar och redigerar, målar graffiti, skapar musik och webbdesign. De bygger 

snögubbar, LEGO och EPA. De pysslar och lagar trasiga saker. Allt detta kan enligt eleverna 

själva vara eget skapande. 
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Inledning 

 

Skapande är ett viktigt inslag i bildundervisningen i skolan, men synen på hur det ska skapas  

har under århundradet som gått förändrats flera gånger och ämnet har tagit form och formats 

om. Omvälvningarna blir tydliga inte minst i styrdokumenten, som skrivits om ungefär vart 

tionde år. På 1950- och 60-talet var fritt skapande det dominerande inslaget i 

bildundervisningen, och fokus låg på att eleverna fritt skulle få ge uttryck åt sin fantasi och 

sina erfarenheter. Innan dess låg fokus i större utsträckning på att avbilda verkligheten så som 

den såg ut. Sedan åttiotalet har skapandet varit en av flera viktiga beståndsdelar i 

bildundervisningen, och bildanalysen har fått större plats, åtminstone i styrdokumenten. 1980 

finns fritt skapande inte längre i dokumenten, men egen skapande verksamhet är ett av fem 

huvudområden. Betraktandes kursplanerna i bild ser det i mina ögon ut som att bildämnet 

stegvis går från att vara ett praktiskt ämne till ett mer teoretiskt. Men i den nuvarande 

läroplanen för de obligatoriska skolformerna och i dagens kursplan i bild finns nu begreppet 

eget skapande, som jag ville utforska närmare. 

"Förmågan till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig" (Lpo94) 

 

"Genom sin estetiska och kommunikativa karaktär kan bildämnet bidra till att 

främja skolan som kulturmiljö, kulturarbetet i undervisningen samt delaktighet och 

eget skapande." (Kursplanen i bild, 2000) 

 

Men vad betyder egentligen eget skapande? Sysslar elever i den obligatoriska skolan med 

eget skapande av något slag? Min uppfattning är att det i bästa fall finns en eller två elever i 

varje klass som ägnar sig åt eget skapande utanför skolan. Men kan det vara så att jag har fel? 

Jag själv vet inte hur begreppet eget skapande kan förstås, men genom litteraturstudier och 

genom att fråga elever, kanske jag kan få en klarare bild av vad det kan betyda. Som jag har 

förstått det är högstadieåldern en kritisk tid för många när det gäller deras skapande, därför 

har jag valt att fråga ut elever på högstadiet.  

Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om elever på högstadiet tycker att de håller på 

med något eget skapande, samt att ta reda på hur de ser på begreppet. Jag vill också 

undersöka hur de här eleverna ser på eget skapande i bildundervisningen. 

 

Frågeställning 

 
 Hur definierar elever på högstadiet ”eget skapande”? 

 Tycker de att det finns tillräckligt med tid för eget skapande under bildlektionerna? 

 Skapar elever på högstadiet något eget på fritiden? 

 Vad skapar de i så fall? 
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Litteraturgenomgång och utgångspunkter 
 

Jag har försökt att så långt det varit möjligt få tag på originalkällorna, de klassiska verken av 

bland andra Lev Vygotsky, John Dewey och Herbert Read för att få en egen uppfattning om 

vad som sägs i texterna, istället för någon annans tolkning. De tillbakablickar som går att 

hitta i en del kursböcker ger en lättillgänglig bakgrundsbild av bildpedagogikens utveckling i 

Sverige, men är andrahandskällor i och med att de återger historien, vilket innebär att de 

tolkar den.  Den här genomgången blir också en andrahandskälla och min tolkning av 

litteraturen, vilket läsare bör vara uppmärksamma på. 

 

Eget skapande i styrdokumenten 
 

Begreppet eget skapande förekommer som tidigare nämnt i läroplanen för de obligatoriska 

skolformerna från 1994
1
 och kursplanen i bild från 2000

2
. Dessa styrdokument är gällande 

fram tills i juni i år, 2011, då de ersätts av nya dokument som tagits fram av Skolverket. I 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet som tas i bruk denna sommar 

används samma formulering som i Lpo94, “Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna ska tillägna sig.”
3
 Men inget av de här dokumenten förklarar vad eget skapande 

egentligen innebär. Varken i gällande eller kommande kursplan i bild finns heller någon 

förklaring till begreppet.  

I den kommande kursplanen i bild har Skolverket inte använt sig av termen eget 

skapande utan nämner nu istället på tre ställen “eget bildskapande.” Som centralt innehåll i 

undervisningen nämns för årskurs 4-6 återanvändning av bilder i eget bildskapande, till 

exempel i collage och bildmontage.
4
 För årskurs 7-9  är kombinationer av bild, ljud och text i 

eget bildskapande och presentationer av eget bildskapande centralt.
5
  

Både läroplanen och kursplanen ska ligga till grund för planeringen av undervisningen. 

Dessa dokument är bindande och förmedlar de krav staten ställer på landets utbildningar. Men 

texterna i dokumenten är ofta öppna för tolkning, vilket gör att lärare i mer eller mindre kan 

utforma sin undervisning efter eget tycke.  
 

Musiskt lärande och eget skapande i skolan 
 

I Lärarens handbok som gavs ut av lärarförbundet 2002 står det liksom i styrdokumenten att 

eleverna ska tillägna sig förmågan att utöva eget skapande. Synen på bildundervisningen idag 

är enligt handboken att eleverna ska utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få ett 

ökat intresse för samhällets kulturutbud. Eleverna ska också kunna ge utlopp för sina känslor 

under bildlektionerna.
6 Statens kulturråd, som verkar för barn och ungdomars rätt till 

yttrandefrihet, ska se till att barn och unga får möjligheter att delta i det konstnärliga och 

kulturella livet, att de får uppleva kultur och att de själva får skapa. Detta i enlighet med FN:s 

barnkonvention, som styrker barns rätt till yttrandefrihet. Detta innebär att barn ska ha rätt att 

i konstnärlig form söka, motta och sprida information och tankar. Konventionen styrker även 

att barns rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet ska respekteras och 

                                                           
1
 Skolverket, Lpo94 s.7 

2
 Skolverket, Kursplan i bild, 2000 

(http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3869/titleId/BL1010%20-%20Bild) 
3 Skolverket, Lgr11 s.7 
4
 Skolverket, Kursplan i bild, i Lgr11 s.20 

5
 Ibid s.19 

6
 Lärarförbundet Lärarens handbok Tryckindustri Information, Solna 2002 s.12 
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främjas.
7
 Kulturrådet ger ett bidrag kallat Skapande Skola till tre slag av kulturinsatser; inköp 

av professionell kultur, elevers eget skapande och samverkan mellan kulturliv och skola. 

Syftet med bidraget är bland annat att öka den professionella kulturverksamheten för och med 

eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget 

skapande ökar.
8
 I inledningen till Pedagogen och penseldraget, en dokumentation av ett 

treårigt konstprojekt som finansierats av bland annat Statens kulturråd, skriver museichefen 

Bera Nordahl och utvecklingschefen Benita Nilsson att de vill skapa “en vardagsmiljö där 

våra barn och unga får möjlighet att utvecklas till kreativa, nyfikna och ansvarskännande 

människor med tillgång till både kulturarv, samtidskonst och eget skapande.”
9
 För Ulla och 

Amanda, två pedagoger på Broslättskolan, som fått bidrag från kulturrådet till ett projekt 

kallat SkolaKonst, var behållningen bland annat ett större bildmedvetande. 

“Att jobba ämnesanknutet med bild, det är väl bra. Vem gör inte det? Men det nya för 

oss är att också våga bejaka det fria målandet. Att stötta den som ger sig i kast med 

något som inte föreställer någonting alls, i alla fall inte på ytan.” 
10

 

Professor Jon Roar Bjørkvold har också arbetat med SkolaKonst-projektet och medverkat i 

boken Pedagogen och penseldraget. Han har även skrivit boken Den musiska människan som 

kom ut i svensk översättning 1991. I den frågar sig Bjørkvold vilken plats vi vill ge åt 

kulturen i ett allt mer kommersialiserat samhälle, och han kritiserar skolans otillräckliga 

förståelse för sambandet mellan kultur och lärande. Han menar att de estetiska ämnena borde 

ha en självklar plats i skolan, inte som avkoppling utan som tillkoppling. Enligt Bjørkvold 

sjunger barn i alla kulturer spontant, och modet att skapa är en av barnets baskompetenser. 

Om detta går förlorat, då går det illa, menar han.
11

 

 “Hur får kunskap liv? Genom levande människor. Genom en undervisning som ser 

som sitt viktigaste mål att frigöra elevernas egen skapande förmåga, deras personliga 

kreativitet – deras musiska förmåga.” 
12

 

Margaretha Grahn och Christel Öfverström kom 2007 med en rapport kallad Musiskt lärande – ett 

förhållningssätt för alla lärare. De skriver att det egna skapandet ger eleven erfarenhet och 

känslomässig beröring. Ett musiskt arbetssätt innefattar olika arbetsformer som bidrar med att väcka 

engagemang och känsla och på så vis skapa förståelse och nyfikenhet.
13

 

Det egna skapandets relation till det fria skapandet 

Agnes Nobel, som också arbetat med ett SkolaKonst-projekt som beskrivs i Pedagogen och 

penseldraget, har skrivit en bok med namnet Hur får kunskap liv? Om konst och eget 

skapande i undervisning. Hon menar i den att skolan under 1900-talet dominerades av en 

teoretisk och abstrakt pedagogik. Enligt Nobel gör detta att människor isoleras från den 

praktiska verkligheten. Nobel lyfter i sin bok fram några pedagogiska riktningar som trots 

detta “fortsatt att tillmäta handens skolning och det egna skapandet dignitet i skolarbetet”.
14

 

                                                           
7
 FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 13, s. 38 artikel 31, s. 48 

8
 http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/skapandeskola/Detaljerad-information/ 

9
 Astrid Hasselrot Pedagogen och penseldraget Nordiska akvarellmuseet, Mölnycke 2004 s.11 

10
 Ibid s.153 

11
 Jon-Roar Bjørkvold Den musiska människan Runa förlag, Malmö 2005 

12
 Hasselrot, 2004 s.183 

13
 Margaretha Grahn, Christel Öfverström Musiskt lärande – ett förhållningssätt för alla lärare LiU-Tryck, 

Linköping 2007 
14

 Agnes Nobel Hur får kunskap liv? Calsson bokförlag, Bjärnum 2001 s.147 
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Ett av de namn som hon nämner i samband med detta är Herbert Read, som av många ses 

som det fria skapandets fader. Han var dock inte den förste som skrev om detta. Richard 

Rothe kom ut med sin bok Den fria barnteckningen 1921 och boken översattes till svenska 

1937. Rothe presenterade med den ett nytt sätt att argumentera för teckning i skolan, vilket 

förde med sig att avbildningen skulle bli ett mindre viktigt inslag i undervisningen än det fria 

skapandet, som skulle ge eleverna upplevelser, erfarenheter och egna idéer.
15

 

Reads bok “Uppfostran genom konsten”, innehöll liknande tankar och influerade inte 

minst under 1950- och 60-talet den svenska bildpedagogiken. Med fritt skapande menade 

Read att barnen skulle få uttrycka sig spontant utan att behöva ta hänsyn till krav från vuxna. 

Pedagogens uppgift var enligt honom att stötta och vägleda eleverna samt ge dem nödvändig 

utvecklingshjälp. 

 
“Vad vi kanske först och främst behöver i denna diskussion är en definition för ordet 

spontanitet, särskilt i förhållande till sådana termer som inspiration, skapande och 

uppfinningsförmåga. Motsatsen till spontanitet är tvång, och negativt kan spontanitet 

definieras så att den innebär att uttrycka sig eller göra något utan tvång.”16
 

 

På samma sätt kanske eget skapande kan definieras negativt som det skapande som inte är 

någon annans. Innan fritt skapande blev det dominerande inslaget i bildundervisningen i 

Sverige var den så kallade Fröbelpedagogiken mest använd. Detta var en mycket lärarstyrd 

undervisning som i mycket gick ut på att läraren skulle rita på tavlan och eleverna skulle göra 

likadant. ”Alla teckningar gjordes på rutat papper och läraren hade rutnät på svarta tavlan”, 

skriver forskaren Annelie Fredricson.
17

 Men hon skriver också att det nya förhållningssättet 

som introducerades, som innebar förkastandet av auktoriteter, saknade modeller för hur 

pedagogerna skulle arbeta.  Fritt skapande har av många pedagoger tolkats som att en kunnig 

och engagerad vuxen inte behövs, enligt forskaren Marie Bendroth Karlsson.18 Denna vanliga 

tolkning kontrasterar mot Reads åsikt om att läraren hade en mycket viktig roll som barnens 

handledare i bildskapandet. Trots detta gjorde bildlärarnas behov av modeller och struktur att 

teckningsämnet reformerades igen. 

Det kan nämnas att det var samtidigt som begreppet egen skapande verksamhet infördes i 

styrdokumenten, i Lgr80, som begreppet fritt skapande försvann. 
 

 

Uppbrottet från fritt skapande  

 

På 1980-talet, när Gert Z Nordström tog över som rektor på teckningslärarinstitutet och 

reformerade teckningsämnet totalt, bytte ämnet namn från Teckning till Bild. Ämnet blev nu 

mer inriktat på bildanalys än tidigare.19  

I Lgr80 står det dock att bild ingår i grundskolans undervisning bland annat därför att 

eleverna skall stimuleras till egen skapande verksamhet.
20

 Det är dock bara ett av flera mål 

för bildundervisningen i Lgr80, som sagt lades nu stort fokus på bildanalysen. Det här kan 

jämföras med Undervisningsplanen för rikets folkskolor från 1955, där det står skrivet att 

teckningsundervisningen har till uppgift att bibringa eleverna färdighet i att fritt skapande 

giva uttryck åt sina erfarenheter och sin fantasi samt att i form och färg återgiva sina 

                                                           
15

 Ulf P. Lundgren  Uttryck, intryck, avtryck- Lärande, estetiska uttrycksformer och forskning Vetenskapsrådet, 

Bromma 2006 s. 115 
16

 Herbert Read Uppfostran genom konsten Natur och kultur, Stockholm 1956 s. 121 
17

 Anneli Fredricson et.al. Vad kan vi lära av Reggio Emilia? Pedagogik och kultur Stockholm 1986 s.143 
18

 Marie Bendroth Karlsson Bildskapande i förskola och skola Studentlitteratur AB1998 
19

 Lindström, 2009 s.43 
20

 Lgr80 s.69 
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föreställningar och iakttagelser.
21

 Lindström skriver om övergången från fritt skapande till en 

undervisning mer inriktad på semiotik, tolkning av tecken, vilket här betyder bildanalys. 
 

“In the Nordic countries the breaking up from the philosophy of free creative 

expression involved the introduction of basic ideas and concepts from semiotics and 

the socio-cultural theories of Lev Vygotsky, Mikhail Bakhtin and others”
22

 

 

Lev Vygotsky levde och verkade under en kort period i Ryssland. 1930 gav han ut sin bok 

Kreativitet och fantasi i barndomen, där han beskriver utvecklingen av barnets fantasi som en 

av de viktigaste uppgifterna för pedagogen. Verket är till stor del inspirerat av den franske 

psykologen Theodule Ribot, och har i sin tur inspirerat inte minst Reggio Emilias pedagoger. 

Vygotsky uttrycker att barnets skapande fantasi träder tillbaka i tonåren. Detta menar han att 

man mycket lätt kan märka av att det är ett massfenomen eller en regel att lusten att rita 

försvinner hos barnet i den åldern. Han menar att det bara är enstaka barn som fortsätter att 

rita, mestadels sådana som är speciellt begåvade eller fått tillgång till speciell 

teckningsundervisning.
23

 

En annan person som haft starkt inflytande på dagens pedagogik, John Dewey, menade 

att alla barn använder papper och penna instinktivt, men att om man bara ger efter för detta 

intresse och låter barnen hålla på utan något bestämt mål, så sker ingen utveckling annat än 

genom en slump. Han menar dock att ett helt annat resultat kan uppnås om man först låter 

barnen uttrycka sin impuls och sedan genom kritik, frågor och förslag göra dem medvetna om 

vad de gjort och måste göra.
24

  

 

Är förmåga till eget skapande en självklarhet? 
 

Forskaren Georg Klein beskriver i förordet till boken Om kreativitet och flow hur han vid ett 

sammanträde i Forskningsberedningen hade uttryckt att en individuellt utformad skapande 

verksamhet var viktig och att kreativiteten var tillgänglig för alla under förutsättning att man 

var medveten om dess betydelse. De närvarande politikerna hade då blivit irriterade. De 

menade enligt Klein att mindre priviligierade grupper hade lägre kreativ potential, och att det 

därför vore elitistiskt att satsa på kreativitet.
25

 

En jämförelse kan göras mellan den tanken och en del meningar som uttrycks i Sten 

Petterssons och Gunnar Åséns Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Under slutet 

av 1980-talet undersökte de bildämnets teori och praktik genom att observera lektioner samt 

fråga ut lärare och elever genom intervjuer och enkäter.  
 

“För de lågpresterande måste man visa exakt hur man ska eller kan göra, de teckningsintresserade 

ritar helst fritt”
26

 Lärare åk 9 

 

I Vetenskapsrådets publikation Nordic visual arts education in transition, som återger hur 

bildundervisningen i Norden utvecklats beskrivs Pettersson och Åséns arbete av forskaren 

Lars Lindström. Något som lyfts fram som ett faktum är att “blue collar students” inte 

uppskattar fritt skapande.
27

 

                                                           
21

 Kungliga skolöverstyrelsen Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 s. 129 
22

 Lindström, 2009 s.23 
23

 Lev Vygotsky Fantasi och kreativitet i barndomen Daidalos, Göteborg 1995 
24

 John Dewey Individ, skola och samhälle Natur och kultur, Stockholm 1980, s. 72 
25

 Georg Klein i Om kreativitet och flow, (Red. Maj Ödman) Brombergs bokförlag AB, Värnamo 1990 s.8 
26

 Sten Pettersson & Gunnar Åsén Bildundervisningen och det pedagogiska rummet HLS Förlag, Stockholm 

1989 s.189 
27

 Lars Lindström Nordic arts education in transition Vetenskapsrådet, CM Gruppen, Bromma 2009 s.39 
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Pettersson och Åsén har undersökt bland annat vad elever tycker är bäst och sämst med 

bildundervisningen. Detta har de gjort genom enkäter och intervjuer omfattandes 80 elever 

från årskurserna 3, 6 och 9. 

Undersökningen visar att de svarande eleverna vars föräldrar har icke-manuella yrken i 

hög ställning tycker att det överlägset bästa med teckningen i skolan är att få rita fritt och 

använda fantasin medan elever vars föräldrar har manuella yrken i låg ställning inom 

produktionen i större utsträckning uppskattar att bildämnet är avkopplande och omväxlande.  

Samma elevgrupp som svarat att det bästa med bilden är att få rita fritt svarar att det 

sämsta är att få en uppgift och när läraren bestämmer. Den andra gruppen har gett mer 

spridda svar, men fortfarande är “att få en uppgift” det som eleverna tycker allra sämst om. 

Näst sämst tycker eleverna från denna grupp om att måla med vattenfärg och pastellkritor. De 

tycker även sämre om att rita fritt och använda fantasin. Dessa elever har också i högre 

utsträckning än sina mer priviligierade kamrater svarat att det sämsta är att de själva är dåliga 

och att allt är tråkigt.
28

  

Forskarna tolkar detta resultat som att elever med arbetarklassbakgrund inte gillar fritt 

skapande och att använda fantasin.  

 

Vad händer med lusten att skapa? 
 

Lev Vygotsky menar att barn som helt vägrar att rita påträffas i åldern över 13 år. Hans 

uppfattning är att detta beror på att ungdomarnas fantasi mognar, vilket gör att de ser mer 

kritiskt på sina egna teckningar och därför slutar att skapa. “Bara ytterst få når längre än till 

det tredje steget utan hjälp av undervisning.”29
  

Vygotsky syftar på det tredje steget i Kerschensteiners stadieteori som togs fram 1905.  

Denna typ av utvecklingsteorier fick med tiden mer utrymme i skolan och förskolan, och 

påverkade vilka krav man ställde på eleverna.
30

 Kerschensteiners teori omfattade fyra 

stadier: 
 

1. Schemastadiet 

2. Begynnande realism 

3. Silhuett- eller konturstadiet 

4. Formriktig framställning 

  

En parallell kan här dras till Viktor Lowenfelds utvecklade stadieteori, som består av sju på 

varandra följande stadier från klotterstadiet till puberteten. Benämningen “puberteten” är 

den enda som, till skillnad från de andra stadiernas namn, inte beskriver vad barnen eller 

ungdomarna skapar.
31

 

Howard Gardner har beskrivit barns och ungdomars skapande som en U-kurva. Till en 

början är barnet mycket kreativt, men fångad i stadieteorins schemabundna och förutsägbara 

symboler och mönster avstannar kreativiteten hos många och en avveckling av det egna 

skapandet inleds. Enda möjligheten för bildpedagoger att hejda denna process, och hjälpa 

eleverna att vända kurvan, är att börja undervisa i bild och inte lämna åt eleverna att klara 

detta själva.
32

 

                                                           
28

 Pettersson & Åsén, 1989 s.259-260 
29

 Vygotsky s.91 
30

 Anneli Fredricson et.al. Vad kan vi lära av Reggio Emilia? Pedagogik och kultur Stockholm 1986 s.147 
31

 Viktor Lowenfeld Creative and mental growth Prentice hall, Upper saddle river (USA) 1987 
32

 Sten-Gösta Karlsson, Staffan Lövgren Bilder i skolan s. 10 
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Herbert Read menade å andra sidan att innan ett organiserat undervisningssystem ingrep i det 

naturliga växandet, mognade barnkonst av sig själv till folkkonst.
33

 Thomaeus tog detta ett 

steg längre och menade att det till stor del var skolans fel att eleverna tappade intresset för att 

skapa. Han var av uppfattningen att de krav på formriktig framställning som skolan ställde på 

eleverna som dödade deras kreativitet, och att skapande inte kan vara helt fritt så länge 

eleverna styrs av lärarna eller riskerar att bli bedömda av dem. Om den risken inte fanns, 

kunde bildskapandet vara människans mest uppriktiga språk, menade han
34  

Någon som också talade om bilden som ett språk var Loris Malaguzzi. Hans hemort 

Reggio Emilia har gett namn åt en pedagogisk riktning som idag är mycket aktuell, 

åtminstone för den svenska förskolan. “Ett barn har hundra språk men berövas nittionio” sa 

Malaguzzi och syftade på hur den traditionella undervisningen fokuserar för ensidigt på det 

intellektuella, och glömmer bort det sinnliga och kreativa.
35

 

Karin Wallin, som skrivit flera böcker om Reggio Emilia, skriver att man i svensk 

skoldebatt ofta ställer kunskap och skapande mot varandra. “Man konstaterar att barn har 

svårt att läsa och skriva och förordar mindre skapande och „flum‟ och mer teori i skolan.” 

Men, menar Wallin, fantasi och förnuft är inte varandras motpoler, utan fantasin är en 

förutsättning för förnuftet. “Det gäller att ta tillvara på barnens hundra språk.”
36

 

Malaguzzi var dock inte den förste som talade om vikten av andra språk än de muntliga 

och skriftliga. Den tyske filosofen Gottlieb Baumgarten sade redan i mitten av 1700-talet att 

konsten uttrycker något som vanliga ord inte kan uttrycka.
37

 

Även Jon-Roar Bjørkvold som tidigare nämnts är av uppfattningen att skolans fokusering 

på bokstäver och det skrivna ordet separerar människan från kroppens känslor. Han menar 

likt Thomaeus att skolan kan göra mer skada än nytta för barnens kreativitet. När ett barn ska 

lära sig att spela efter noter går det från primärt musicerande, alltså deras spontana sång, via 

de skrivna noterna till det han kallar sekundärt musicerande. Under den här processen förlorar 

många barn till slut sin primära musikaliska förmåga.
38

 

Reggio Emilia som pedagogik influerar nu förskoleverksamheten i Sverige och 

budskapet om kreativitetens vikt uppmärksammas, åtminstone i förskolan. Men ju högre upp 

i skolans klasser vi kommer, desto mindre vikt tilldelas det egna skapandet. Detta blir tydligt 

inte minst i styrdokumenten. Enligt förskolans läroplan ska leken och det lustfyllda lärandet 

stimuleras. Begrepp som fantasi, inlevelse och skapande lek ska numer vara integrerade delar 

i förskolan.
39

 Dessa begrepp saknas helt i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. En 

jämförelse kan göras mellan dessa två vid första anblick snarlika målformuleringar. 

 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga 

att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 

rörelse, sång och musik, dans och drama.”
40

 
 “Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan utveckla och använda 

kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, 

musik, drama och dans.”
41 

                                                           
33

 Jan Thomaeus Den förnekade bilden Wahltröm och Widstrand, Stockholm 1980 s.82 
34

 Ibid s.82 
35

 Karin Wallin Ett barn har hundra språk Sveriges utbildningsradio AB, Stockholm 1981 s.14 
36

 Ibid, pärm 
37
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38

 Bjørkvold 151-ff 
39
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40
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41
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I läroplanen för de obligatoriska skolformerna fattas begreppet “skapande förmåga”. Beror 

detta på att barn och ungdomar äldre än i förskoleåldern anses redan ha utvecklat sin 

skapande förmåga? Eller är den helt enkelt inte intressant längre i de högre åldrarna? 
 

Vad är då eget skapande? 
  

I den litteratur jag valt att använda nämns begreppet “eget skapande” i samband med 

ord som spontanitet, fantasi och kreativitet. Jon Roar Bjørkvold premierar i en och 

samma mening “(…) elevernas egen skapande förmåga, deras personliga kreativitet – 

deras musiska förmåga”.
42

 Men menas det att dessa uttryck har samma betydelse, eller 

är de skilda begrepp med samma vikt? Klart är i alla fall att de är besläktade. Enligt 

Margaretha Grahn innebär det musiska ett helhetstänkande som innehåller en balans 

mellan handen, hjärtat och hjärnan.
43

 

Nina Burton har skrivit en bok med namnet Det som muser viskat. I den försöker 

hon definiera skapandet, det kreativa och det musiska. 

 
“Hur kan man beskriva skapandet? 

Frågan har fött en hel flod av forskning. Fast där kallas skapande kreativitet, kanske 

för att det är ett mindre laddat ord. Man märker det idag då det allmänt hanteras som 

småmynt. Alla är för det. Men vad är det?”
44

 

 

Burton förklarar att kreativitet idag är ett modeord, medan få vågar eller orkar tala om 

skapande. Kreativitet har fått en vidare betydelse än skapande, menar hon, och verkar 

nu kunna betyda associativt tänkande och idérikedom, vilket passar dagens 

flexibilitetskrävande samhälle. Burton delar in kreativiteten i fem kategorier: den 

expressiva, produktiva, uppfinningsrika, förnyande och den frambrytande kreativiteten. 

Den expressiva kreativiteten ser vi enligt Burton i spontana barnteckningar,
 45

 och det 

kanske är den formen av kreativitet som ligger närmast det egna skapandet. 

Begreppet eget skapande dök som nämnt upp i styrdokumenten samtidigt som den 

värdeladdade termen fritt skapande försvann. Det behöver inte betyda att termerna har 

samma innebörd, men det tyder på att det kan finnas något samband dem emellan. 

Något som också tyder på detta är att orden fantasi, spontanitet och kreativitet, som ofta 

nämns i samband med eget skapande i de källor jag använt mig av, också vanligtvis 

används för att beskriva det fria skapandet. Till exempel har Pettersson och Åsén slagit 

ihop ”rita fritt” och ”använda fantasin” till en kategori i en av sina undersökningar.
46

 

Spontanitet är som vi sett ett begrepp som både Read och Bjørkvold gärna använt sig 

av. Men enligt Karlsson och Lövgren menade Howard Gardner att brist på undervisning 

kunde leda till avveckling av det egna skapandet,
47

 vilket pekar på att fritt skapande och 

eget skapande kan ha skilda betydelser. Eftersom att det inte finns någon officiell 

definition av begreppet så är det möjligt att skapa sin egen uppfattning av vad eget 

skapande innebär. 
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43
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Metod 
 

Enligt Jan Trost, som är författare till böckerna Enkätboken och Kvalitativa intervjuer, är det 

syftet med undersökningen som ska avgöra valet av metod. Är det frekvenser som efterfrågas 

bör metoden vara kvantitativ och är det en förståelse av människors sätt att resonera eller 

reagera bör den vara kvalitativ.
48

 Mogens Kjaer Jensen menar att man inom 

samhällsvetenskapen traditionellt haft synen att det är bäst med kvantitativa metoder när man 

ska pröva en teori, men att de kvalitativa är mest lämpliga när det gäller att utveckla teorin.
49

 

En metod som kallas triangulering går ut på att använda sig av två eller flera mätmetoder för 

att komma fram till de rätta svaren på sin forskningsfråga. Då kan med fördel både kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar kombineras.
50

 Jag har valt att använda mig av två metoder 

för datainsamling, intervjun och enkäten. 
 

Intervju 
 

Att göra en kvalitativ intervju betyder vanligen att man vill få veta vad den intervjuade menar 

med eller hur han eller hon uppfattar något.
51

 Jag har valt att använda mig av intervju som 

metod eftersom att det jag är intresserad av att få veta till stor del rör sig om uppfattningar. 

Trost menar att den stora fördelen med intervjun som metod är att den ger en större förståelse 

av hur informanten tänker, medan kvantitativa data kan ge en jämförelsevis ytlig kunskap. En 

nackdel är dock att trovärdigheten kan utgöra ett problem. Kjaer Jensen menar att den 

kvalitativa metoden har stor giltighet men saknar tillförlitlighet, eftersom att det är så otroligt 

mycket som kan störa datainsamlingen och minska möjligheten för en korrekt tolkning av 

resultaten.
52

 För att öka tillförlitligheten och minska risken för egna tolkningar hade jag med 

mig en bandspelare som jag lyckades spela in tre av de fyra intervjuerna på. Den fjärde blev 

på grund av den mänskliga faktorn inte inspelad. Jag fick därför förlita mig på mitt minne vid 

bearbetningen av den intervjun, vilket inte är att rekommendera, och kunde alltså inte citera 

den eleven. 

Ett bekymmer som kan uppstå i och med efterbearbetningen av intervjun är hur man ska 

hantera citat. Trost skriver att han inte skulle vilja bli citerad ordagrant från talspråket 

eftersom att det kanske skulle få honom att skämmas, vilket vore oetiskt av intervjuaren att 

utsätta honom för,
53

 medan till exempel Roger Säljö menar att skriftspråk ger en förvrängd 

bild av samtalet.
54

 Victoria Wibeck talar om olika transkriptionsnivåer, från att skriva ner 

ordagrant vad som sägs till att ändra det talade språket till skriftspråk.
55

 Hon menar att 

transkriptionen är i princip nödvändig i forskningssammanhang. Jag har återgett vad eleverna 

har sagt så gott som ordagrant, men i vissa fall har jag tagit bort upprepningar av ord och 

överflödiga utfyllnadsord som typ, alltså och liksom. 

Inför intervjuerna har jag gjort en så kallad frågeguide, vilket inte är ett formulär med 

frågor som måste komma i bestämd följd, utan en kort lista med övergripande 

frågeområden.
56

 Jag har försökt att ställa öppna frågor för att få så uttömmande svar som 

                                                           
48
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möjligt från informanterna. Till intervjuerna hade jag förutom min bandspelare med mig 

informanternas enkäter, för att lätt kunna referera till hur de svarat där.  

 

Enkät 
 

Enkäten liknar de personliga intervjuerna, men den stora skillnaden är att den som svarar på 

frågorna i en enkät noterar svaren själv i ett frågeformulär, utan att någon intervjuare är 

inblandad.
57

  En fördel är därför att datainsamlingen blir mindre tidskrävande, därför blir det 

möjligt att ställa frågor till en större mängd personer. Frågorna i en enkät måste vara mycket 

mer precisa och inte lika öppna som i en personlig intervju, då det inte finns möjlighet att 

vända sig till frågeställaren för att få klarhet i vad som menas med frågan. Därför är det också 

extra viktigt att formulera sig tydligt. Frågor som besvaras med ett kryss i en ruta är mycket 

enklare att bearbeta, men kan begränsa den som ska svara.  

Enligt Trost betraktas kvantitativa data ofta som mer tillförlitliga, vilket jag ser som en 

fördel.
58

 Dock blir resultaten ytligare än om man gör kvalitativa intervjuer. Dessutom är ju 

den här enkätundersökningen alldeles för liten för att kunna ge ett generaliserbart material, 

vilket betyder att det inte går att säga att alla högstadieelever i Sverige skulle svara på samma 

sätt som de här eleverna. Ändå tycker jag att det finns en mening med att fråga ett större antal 

elever än bara de fyra intervjuade eleverna. Genom att fråga hela klasser kan en uppfattning 

fås om hur stor del av eleverna i varje klass som till exempel skapar något eget på fritiden. 

Jag delade ut sammanlagt 84 enkäter på två olika skolor, som jag kommer att kalla 

Skola A och Skola B. För att få ett så litet bortfall som möjligt har jag valt att bara ställa fyra 

frågor. Jag har också varit på plats själv och delat ut och samlat in frågeformulären, vilket 

också kan minska bortfall. Jag fick inte tillbaka ett enda formulär som inte var ifyllt, Men 

däremot var det ett par elever från Skola A som inte ville ta emot enkäten.  

Jag valde att använda enkäten som undersökningsmetod eftersom att jag var intresserad 

av den frekvens av elever i svarsgruppen som ägnar sig åt någon typ av eget skapande. Jag 

tycker även att det är värdefullt att kunna redovisa fler uppfattningar om vad eget skapande 

innebär än de fyra intervjuade elevernas.  

 

Urval 
 

Inför min enkätundersökning hade jag valt ut två högstadieskolor på olika ort i 

Västernorrland. Den ena ligger strax utanför en större stad och den andra mitt i en mindre 

stad. Jag har gått direkt till expeditionen på skolorna för att be om lov, utan att ringa eller 

skriva till dem i förväg. Den ena skolan var jag bekant med sedan tidigare eftersom jag 

vikarierat där, och den andra valde jag eftersom att den låg nära mitt hem. Den här typen av 

urval kallas bekvämlighetsurval. Det är en vanlig och praktisk metod enligt Trost, som 

innebär att man tar det man råkar finna, till exempel genom annonser eller anslag.
59

 

Tre klasser, en från varje årskurs från vardera skolan svarade på enkäten. Det blev 

sammanlagt 84 elever som svarade. Via enkätformuläret bad jag elever som ansåg sig syssla 

med någon form av eget skapande på fritiden anmäla sig frivilliga till intervju. Detta tyckte 

jag kändes bättre än att personligen be elever att ställa upp, eftersom att urvalet skulle bli mer 

slumpmässigt då än om jag själv skulle välja ut informanterna. Fyra av eleverna som svarat 

på enkäten anmälde sig via formuläret och alla intervjuades en vecka senare. Samtliga elever 

kom från Skola A. Min gissning är att anledningen till att ingen av eleverna på Skola B 
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anmälde sig frivilliga till intervju var att de inte hade träffat mig förut och visste vem jag var, 

vilket eleverna på Skola A gjorde. 

Trost skriver att det i samband med kvalitativa undersökningar vanligtvis är ointressant 

med ”i statistisk mening representativa urval.”
60

 Han menar att man i de flesta fall vill få med 

en så stor variation som möjligt, men att inte mer än att någon enstaka är extrem eller 

avvikande. Jag kan bara gissa att eleverna jag intervjuat inte riktigt är en heterogen grupp, på 

grund av att deras svar enligt min tolkning är ganska samstämmiga.  

 

Etiska överväganden 
 

Inför enkätundersökningen pratade jag med rektorerna och bildlärarna på både Skola A och B 

för att få tillstånd. Ingen av dem tyckte att det vore nödvändigt att ta kontakt med föräldrarna 

till eleverna, eftersom att enkäten var helt anonym. Eftersom att de elever som jag skulle 

intervjua var över 15 år, och jag inte skulle fråga dem om speciellt känsliga saker, tog jag inte 

heller kontakt med deras föräldrar. Trost menar att om minderåriga ska intervjuas ska 

förmyndare frågas, men att det i vissa enklare fall kan räcka med att en lärare ger tillstånd.
61

 

Jag utgick från att detta var ett enklare fall, och att eleverna var gamla nog att ta ansvar för 

sig själva i den här frågan. Jag tror även att de här eleverna, som inte är långt från att vara 

vuxna, skulle kunnat ta illa upp om jag bad dem fråga sina föräldrar om de fick ställa upp på 

en intervju.  

Trost talar om informerat samtycke, vilket betyder att de som ställer upp på intervjun 

ska veta vad den kommer att handla om.
62

 Eftersom att eleverna redan fått information om 

mitt syfte när de svarade på enkäten, och genom att anmäla sig frivilliga uttryckt sitt 

samtycke, hade jag kanske inte behövt orda något mer om det. Men för säkerhets skull 

förklarade jag innan varje intervju vad jag skulle använda materialet till, att det var helt 

frivilligt att ställa upp och att de när som helst kunde avbryta intervjun. De fick också veta att 

de skulle få fingerade namn och att skolans namn inte heller skulle finnas med i uppsatsen, 

vilket jag dessutom redan informerat om skriftligen i enkätformuläret (se bilaga 1). 

 

Bearbetning 
 

Bearbetningen av resultaten från enkätundersökningen var mycket mindre besvärlig än vad 

jag hade trott. Jag var glad att jag hade valt att ställa så få frågor. Sammanställningen av 

resultaten från enkäterna tog bara ett par timmar per skola. Jag sorterade formulären för hand 

och skrev in resultaten på min dator allt eftersom. 

Att lyssna igenom intervjuerna i efterhand var både roligt och lärorikt. Jag blev 

medveten om en hel del tabbar som jag hade gjort, till exempel att jag avbröt informanterna 

vid vissa tillfällen med följdfrågor. Detta tror jag berodde på att jag var rädd att jag skulle 

glömma bort frågorna om jag inte ställde dem med en gång. Jag lyssnade på alla intervjuer 

flera gånger och transkriberade sedan ut de delar som jag tyckte var mest intressanta, vilket 

till slut blev nästan hela intervjuerna. Turligt nog var intervjuerna inte så farligt långa, 

ungefär 15 minuter inspelat material blev det från vardera. Olyckligtvis blev en av 

intervjuerna inte inspelad, eftersom att jag råkat trycka ner pausknappen på bandspelaren 

innan intervjun. Jag valde att använda mig av den intervjun ändå, eftersom att jag hade 

möjlighet att skriva ner vad jag mindes av den strax efter att den var slut. Informanten 

Viktors intervju är därför kortare än de andras och innehåller inga citat. 
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Jag försökte under intervjuerna att hålla mina frågor öppna, men märkte under bearbetningen 

att vissa av dem var väldigt ledande, till exempel den om vad som ”inte är eget skapande”. 

Enligt Trost ska ja/nej-frågor undvikas, men trots detta fick jag med några sådana också. 

Lyckligtvis svarade eleverna väldigt uttömmande även på de frågorna. 

 

 

Verifiering 
 

Om man söker förståelse av någons livssituation, kommer resultaten inte vara absoluta eller 

slutgiltiga i någon mening, menar Heléne Thomsson, som skrivit boken Reflexiva 

intervjuer.
63

 Den förståelsegrundande forskningen syftar vare sig till verifiering eller till 

falsifiering, enligt henne. 

 
”De som gör en förståelsegrundande undersökning kommer att finna och presentera 

sådant som gör att de själva, och andra som också vill förstå just detta, kan säga att ‟Jaha, 

det är så man kan förstå det här!‟”
64

 

 

Thomsson menar vidare att vi måste lägga ord som sanning och objektivitet på hyllan, och att 

istället granska tolkningarna för att få veta något om kvaliteten på en undersöknings resultat. 

 

Reliabilitet 

 

Enligt Trost menas det ofta med ordet reliabilitet att en undersökning ska ge samma resultat 

vid två olika tidpunkter. Men då förutsätts ett statiskt förhållande, alltså att verkligheten inte 

förändras.
65

 Idén med reliabilitet bygger på att man mäter något, vilket är en annan sak än att 

försöka förstå hur någon eller några tänker.    

 

Validitet 

 

Om kunskap är valid är den giltig, hållbar och välgrundad, menar Thomsson.
66

 Urvalsfrågor 

och intervjumetod måste väljas så att undersökningen verkligen belyser det som den syftar till 

att belysa. Om en studie är valid ska resultaten vara väl grundade och hålla för en kritisk 

granskning, men validiteten handlar också om att forskaren kan kontrollera och ifrågasätta 

sina egna resultat. Med validitet menas traditionellt att undersökningen ska mäta det den är 

avsedd att mäta, enligt Trost.
67
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Resultat från enkätundersökningen 
 

Enkäten delades ut till sex klasser på två olika skolor i mellersta Sverige. Två klasser från 

årskurs sju, två från årskurs åtta och två från årskurs nio deltog. Sammanlagt har 84 elever 

svarat, 46 elever från Skola A och 38 elever från Skola B. Eleverna fick svara på fyra frågor 

varav två var öppna och två var JA/NEJ-frågor. Att de svarande sjuorna på Skola A är fler än 

de andra beror på att några av åttorna och niorna avstod från att svara på enkäten.  

 

Hur definierar elever begreppet “eget skapande”? 
 

Skola A 

Av de 46 svarande eleverna på Skola A uppgav 14 att eget skapande är att få göra vad man 

vill eller att rita fritt, vilket jag tolkar som samma sak. 15 elever svarar att eget skapande är 

att man skapar själv eller kommer på själv vad man ska skapa. Just ordet “själv” återkommer 

i alla dessa svar. Fem elever har svarat ”att skapa eget”, eller liknande. Tre elever har gett 

svar av typen ”rita, måla”. Fem elever har inte svarat på frågan.  

 

Skola B 

Av de 38 eleverna på Skola B har 17 elever använt sig av ordet ”själv”. Fem elever har angett 

att eget skapande innebär att man får göra vad man vill eller använt sig av ordet ”fritt”, vilket 

är betydligt färre än eleverna på Skola A. Åtta elever har svarat ungefär ”att skapa något 

eget”. Liksom på Skola A var det tre elever som angav en specifik typ av skapande som svar, 

till exempel ”måla på snön” och ”självporträtt”. Två elever har svarat att eget skapande är 

”något kreativt”, vilket även en elev på Skola A gjort. Två elever på Skola B har svarat att de 

inte vet. 

 

 

 
 

 

Sammanlagt har alltså 32 elever använt sig av ordet ”själv”. 19 elever har använt ordet ”fritt” 

eller skrivit att eget skapande innebär att man får göra vad man vill. Tio elever har angett en 

specifik typ av skapande, till exempel ”rita” eller ”måla på snön”. 13 elever har svarat ”att 

skapa något eget”, eller liknande. Sju elever har antingen hoppat över frågan eller svarat att 

de inte vet. 
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Skola A 

Av sjuorna på Skola A svarar sex elever att eget skapande innebär att göra vad man vill. 

Dessa svar har en viss variation, exempel som jag placerat i denna kategori är ”att man får 

måla vad man vill” och “man får jobba mycket på bilden och man får lära sig mycket och 

man får göra vad man vill”. Sju av eleverna har svarat att eget skapande är något man gör 

själv. Exempel på svar som jag placerat i denna kategori är “Jag tror att „eget skapande‟ 

betyder att man får måla själv” och “Att göra något själv”. Samtliga svar i denna kategori 

innehåller ordet “själv”. En elev har svarat “att man vet vad man ska göra men har fria 

händer” och en elev har svarat “vet ej”. Sex elever har bidragit med svar som jag placerat i 

kategorin ”Rita/måla o.s.v.”, dessa är “skapa”, “att göra”, “egen bild och man får hålla på 

länge”, “rita, måla”, “skapa saker”, “att hitta på och sen skulptera, måla osv.” En elev har 

svarat ”att skapa illusioner av något fysiskt existerande efter egen fantasi och eget val.” Detta 

svar har jag placerat i kategorin ”Övriga svar” 

 

Av åttorna svarar sju elever att eget skapande är något man gör själv. Exempel på sådana svar 

är “man tecknar och hittar på själv” och “att man gör något själv (arbetar helt själv)”. Samma 

elev som fritiden byggde en EPA, svarade “något man bygger”. En elev svarade “frigjort” 

och en svarade “att man får komma på något eget man vill göra” Två elever lät bli att svara 

på frågan och en tredje svarade “inget” 

 

Av niorna på svarade sex elever att eget skapande betyder “att man får rita fritt”, “att man får 

teckna/måla fritt utan krav på vad man måste göra”, “att man får bestämma själv vad man ska 

få göra” och liknande svar. En elev har svarat “skapa själv” och två har svarat “något eget” 

och “att skapa egna saker”. En elev har svarat “något kreativt”, en har inte lämnat något svar 

på den frågan och en har svarat “att göra sina egna karaktärer på papper”. 

 

Skola B 

Hela elva elever från klass sju på Skola B har använt sig av ordet ”själv”. En skillnad kan 

finnas mellan svaren av typen ”att man gör bilderna själv” och av typen ”man skapar något 

man hittar på själv” Tre elever har svarat ”man gör något som man bestämmer att man vill 

göra”, ”Man får göra precis vad man vill” och ”att man skapar vad man vill”. Tre elever har 

svarat snarlikt att ”man skapar saker”, ”man gör saker” och ”man skapar eget”. En elev har 

svarat ”man skapar egna saker och inte tar andras saker”  

 

Av åttorna på Skola B har tre elever använt ordet själv. En elev har svarat ”att man ritar 

själv”, två elever har svarat identiskt ”att man målar, tecknar eller skulpterar någonting själv”. 

En elev har svarat ”självporträtt”, vilket hamnade i kategorin ”Rita, måla o.s.v.”. I den 

kategorin har jag även lagt de två svaren ”måla på snön” och ”brukar måla på snön”. Två 

elever har svarat ”ingen aning”. En elev har svarat ”att man gör något eget” och en att ”man 

skapar eget”.  

 

Från klass nio kom många långa svar som ibland kunde vara svåra att kategorisera. Två 

elever har använt sig av ordet själv, men har olika uppfattning om ifall andra kan hjälpa till. 

Av dessa har en elev svarat ”att man kommer på en idé själv och sedan gör den utan hjälp” 

och en menar ”att man får bestämma själv vad man vill göra, men samtidigt får tips hur man 

kan förbättra”  

Tre elever har använt ordet fantasi, vilket har gjort att jag velat ge dem en egen 

kategori, men av dessa har två elever även använt ordet fritt, vilket gjorde att jag sorterade de 

två under kategorin ”Skapa fritt/ vad man vill”. En elev menar ”att man fantiserar och hittar 

på själv helt fritt utifrån sina tankar och känslor”, en har svarat ”att fritt få använda fantasin 
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till att spela musik, skissa eller måla något”. En tredje elev har svarat ”att man skapar något 

från den egna fantasin”, och detta svar har jag lagt i kategorin ”Övriga svar”. Där har även 

svaret ”att man har en egen tanke” hamnat. 

Två elever har använt ordet kreativt. En har svarat att ”man skapar något kreativt 

utifrån det man känner för, för stunden” och en elev har svarat ”att göra något kreativt. Att ha 

en tanke med det man gör och skapa något unikt. D.v.s. inte kopiera något som redan finns.” 

Två elever har svarat ”att skapa något eget”. 

 

Skapar eleverna något eget på fritiden? 
 

På frågan om de skapar något eget på fritiden svarade 22 elever från Skola A JA och 24 NEJ. 

Från klass sju kommer 8 JA och 13 NEJ, från klass åtta kommer 7 JA och 6 NEJ och från 

klass nio kommer 7 JA och 5 NEJ.  

 

Av eleverna från Skola B svarade 24 elever NEJ och 13 JA. En elev har svarat ”ibland”. Från 

klass sju kommer 10 NEJ och 8 JA, från klass åtta kommer 9 NEJ och 1 JA och från klass nio 

kommer 5 NEJ och 4 JA. Från den här klassen kommer även svaret ”ibland”, ett alternativ 

som inte fanns, men som en elev själv ritat en ruta till och kryssat i.  

 

 
 

Sammanlagt har 35 elever svarat JA, 48 NEJ och 1 ”Ibland”. 

 

Vad skapar de i så fall? 
 

På följdfrågan om vad de i så fall skapar, är svaren spridda och definitionen på vad som är 

skapande bred.  

 

Skola A 

Bland sjuorna på Skola A är det 8 elever som svarat att de skapar eget på fritiden. Av dessa 

svarar två att de skapar musik, fyra svarar att de ritar varav två uppger att de ritar serier. En 

elev svarar att den skapar “graffiti och snögubbar” och en elev svarar “Alla sorter. Skulptera, 

kalkera, måla av, pensla mm. mm.”  
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Åttorna har lika spridda svar. En elev målar graffiti, en tecknar och ritar, en målar och ritar, 

en målar, pysslar och bygger med trä, en elev bygger en EPA, en skapar webdesign och en 

har svarat “dator, musik”  

Av niorna på Skola A svarar tre elever att de tecknar och målar, varav en “både på papper 

och på datorn”. Två elever till uppger att de skapar digitalt, en har svarat “Photoshop” och en 

har svarat “Fotograferar och redigerar”. En elev skapar “logos” och en målar graffiti.   

 

Skola B 

På Skola B har fem elever i klass sju har svarat att de ritar, varav en ”sitter och ritar lite 

random saker hit och dit” och en ”brukar rita av min hund & olika saker i hemmet”. En elev 

både tecknar och målar och en elev målar. En elev bygger LEGO. 
I klass åtta på Skola B var det bara en elev som svarade att det sysslade med något eget 

skapande, den eleven har skrivit ”färgning”. 

Av niorna har tre elever svarat att de håller på med musik. En elev har svarat att den 

spelar instrument fritt, en har svarat ”musik? teckna” och en tredje har svarat att den ritar 

eller skriver musik. Den elev som angett att den skapar eget på fritiden ”ibland” har svarat 

”eget pyssel, typ laga trasiga saker eller fylla i vit färg på dörrar som har tappat lite färg”. En 

elev har svarat att ”ibland fixar jag lite med collage och sådant”. 

 

 

Tycker eleverna att det finns tillräckligt med tid för eget skapande på 

bilden i skolan? 
 

På frågan om eleverna tycker att det finns tillräckligt med tid för eget skapande på bilden i 

skolan, svarar 10 elever på Skola A JA, 17 NEJ och 17 VET EJ. Från Skola B kommer 11 

JA, 10 NEJ och 15 VET EJ. Sammanlagt har alltså 21 elever svarat JA, 27 NEJ och 32 VET 

EJ.  
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Skola A 

Av sjuorna på Skola A svarade fem JA, fem NEJ och tio VET EJ. En elev har ritat dit en egen 

ruta, märkt “ibland” och kryssat i den. Av åttorna svarade tre JA, fem NEJ och fem VET EJ. 

Av niorna på Skola A svarade två JA, sju NEJ och tre VET EJ. En elev kar kryssat i NEJ-

rutan så hårt att det gått hål i pappret. 

 

Skola B 

Skola B har två elever i klass sju svarat JA, sex elever har svarat VET EJ och tio NEJ. Av 

åttorna har sex elever svarat VET EJ och fyra svarat JA. Fem elever från klass nio på Skola B 

svarade JA, två svarade NEJ och tre VET EJ. De två elever som svarat NEJ har även lämnat 

kommentarer vid sina svar. 

 
”Jag tycker att man borde skapa på fler sätt än att bara sitta och teckna. Det finns fler 

sätt t.ex. jobba med skulptur, lera. Och att få jobba med att ha egna idéer. Det tycker 

jag är lika viktigt som själva tecknandet.” 

 

”Jag tycker oftast att det är att man ska rita av någonting. Det är roligare att själv få 

tolka och hitta på något eget” 

 

 

Sammanfattning och tolkning av enkätundersökningen 
 

Hur definierar elever eget skapande? 

Av enkäterna framgår det att eleverna har olika uppfattningar av vad som är eget skapande. 

Många har använt sig av ordet själv, vilket är ett ord som jag bara har stött på en gång i min 

litteraturgenomgång. Statens kulturråd, som ger bidrag till elevers eget skapande, ska se till  

att de får uppleva kultur och att de själva får skapa. (Se Litteraturgenomgång). Eget skapande 

kan med andra ord innebära att skapa själv. Men betyder det att eget skapande inte kan ske i 

samarbete med andra? Ett problem med den här svarskategorin är att det kan innebära helt 

olika saker att skapa själv och att hitta på själv. Mellan dessa två svar som jag placerat i 

kategorin ”Skapa själv” finns en intressant variation. 

 

”att man kommer på en idé själv och sedan gör den utan hjälp” 

”att man får bestämma själv vad man vill göra, men samtidigt får tips hur man 

kan förbättra” 

 

Det är tydligt att svaren i den här kategorin kan ha olika betydelser, vilket är bra att ha i 

åtanke vid en tolkning av resultatet. Det samma kan självklart gälla för alla kategorier. 

Den näst största svarskategorin är att eget skapande innebär att skapa fritt eller att få 

göra vad man vill. Den tolkningen av begreppet ligger nära min egen tolkning. I 

litteraturgenomgången har jag funnit vissa tecken på att fritt skapande och eget skapande är 

begrepp som hör ihop. Exempel på det är att personer som idag skriver om eget skapande, till 

exempel Agnes Nobel, uttrycker sig mycket positivt om fritt skapande. Jon Roar Bjørkvold, 

som också skriver om eget skapande, uttrycker uppfattningar kring det spontana skapandet 

som delas av Thomaeus och Read. (Se Litteraturgenomgång).  

En ganska stor del av eleverna anger att eget skapande är en specifik typ av skapande, 

till exempel rita eller måla. Det tror jag kan bero på att jag, dumt nog, skrivit i enkäten att 

”skapa kan vara teckna, måla, skulptera eller annat som du tycker är skapande.” (Se bilaga 1 

och 2). En del av eleverna har också svarat att eget skapande är att skapa något eget. Det här 

svaret har jag svårt att förstå och låter därför bli att tolka det. Till en början utgick jag från att 



21 
 

de elever som har angett en specifik typ av skapande som definition av eget skapande, eller 

har svarat ”att skapa något eget”, inte har förstått frågan. Men lika väl kan det vara jag som 

inte har förstått svaren. I båda fallen är det jag som måste fundera över vad jag gjort för fel. 

Kanske har frågan varit för diffust formulerad. 

Svaren i kategorin ”Övriga svar” förtjänar att lyftas fram, eftersom att de i mitt tycke är 

tänkvärda. Två av svaren i den här kategorin kommer från elever som jag senare har 

intervjuat, vilket kommer att visa sig i nästa avsnitt. 

 

“att göra sina egna karaktärer på papper” 

”att man skapar något från den egna fantasin” 

”att man har en egen tanke” 

“att man vet vad man ska göra men har fria händer” 

”att skapa illusioner av något fysiskt existerande efter egen fantasi och eget val” 

 

Två av dessa svar innehåller ordet ”fantasi”, vilket även två av svaren i kategorin ”Skapa 

fritt/vad man vill” gör. Detta kan jämföras med Petterssons och Åséns undersökning som jag 

berört i litteraturgenomgången, där en av deras svarskategorier är ”Rita fritt/använda 

fanasin”. Kanske borde dessa svar ha fått en egen kategori med namnet ”Fantasi”. 

Till sist har vi den lilla kategorin ”Något kreativt”, som omfattar tre svar. Som Nina 

Burton skriver (se Litteraturgenomgång) har kreativitet en vidare betydelse än skapande. Det 

är svårt att säga vad eleverna har menat med dessa svar. Men jag ser det som värdefullt att 

kunna koppla deras svar till min litteraturbakgrund, där ord som fantasi, kreativitet och 

spontanitet förekommit i samband med eget skapande. Ordet spontanitet har inte använts av 

en enda elev i enkätundersökningen, vilket också är intressant. 

 

Finns det tillräckligt med tid för eget skapande? 

Jag tolkar det som att det beror på hur eget skapande definieras. En stor del av eleverna som 

tycker att det fattas tid till eget skapande på bilden i skolan. Många av de eleverna har 

definierat eget skapande som att få skapa fritt eller att själv få välja vad som ska skapas. 

Klass nio på Skola A och klass sju på skola B utmärker sig genom att de i större utsträckning 

än de andra klasserna har svarat att eget skapande är att få bestämma själv eller göra fritt på 

bilden. I de här klasserna har också fler elever än i de andra klasserna svarat att det saknas tid 

för eget skapande på bilden i skolan.  

Nästan lika många av de svarande eleverna på Skola A och Skola B tycker att det finns 

tillräckligt med tid för eget skapande. Av de eleverna har många definierat eget skapande 

som en specifik typ av skapande, till exempel rita eller måla. Många har också svarat att de 

inte vet, vilket kan tyda på att det finns en förvirring kring vad eget skapande egentligen 

innebär. Alla elever som har svarat att de inte vet vad eget skapande innebär för dem, har 

också svarat att de inte vet om det finns tillräckligt med tid för eget skapande på bilden i 

skolan. 

 

Skapar elever något eget på fritiden? 

Glädjande nog gör nästan hälften av eleverna det. Klass åtta på Skola B utmärker sig genom 

att endast en elev anger att hen sysslar med någon typ av eget skapande på fritiden. Det här 

beror antagligen på att bildläraren, som var med då klassen svarade på min enkät, sa högt till 

eleverna att eget skapande var precis det som de höll på för tillfället. Klassen höll då på att 

rita självporträtt. I de flesta klasser anger lite färre än hälften av eleverna att de sysslar med 

någon form av eget skapande på fritiden, vilket på sätt och vis talar emot teorin om att det 

egna skapandet avvecklas i tonåren. Som vi kan se håller eleverna på med många olika typer 

av eget skapande på fritiden.  
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Resultat från intervjuerna 

 

I enkätformuläret som jag delade ut till tre klasser på Skola A bad jag de elever som svarat ja 

på fråga 1, om de skapade något eget på fritiden, att skriva sitt namn och sin klass längst ner 

på pappret (se bilaga 1). Min tanke med detta var att elever som själva anser sig syssla med 

eget skapande bättre kan svara på vad det innebär. Fyra elever anmälde sig frivilliga via 

formuläret och alla intervjuades. Tre elever kom från klass nio och en från klass sju. 

Informanten Viktors intervju blev på grund av den mänskliga faktorn inte inspelad, därför blir 

sammanfattningen av hans intervju kortare än de andras och utan citat. För att se vilka frågor 

jag ställt se min intervjuguide (bilaga 3). 

 

Jennifer 
 

Jennifer definierar eget skapande som att skapa sina egna karaktärer på papper. Under 

intervjun förklarar hon att detta betyder att hennes egna karaktärer har hennes sätt att tänka 

och att en bild som har karaktär ska stråla ut från en själv.  

 
“Jag tänker att när man har gjort sina egna karaktärer på papper så.. det känns väl mer att.. 

det är ens eget. Och att man behöver inte känna att, ja men, det här tycker jag är jättesnyggt 

och jag vill jättegärna kunna det, man måste hitta nånting som man är bra på, inte liksom 

måla av andras idéer.” 

 

Jennifer har ganska nyligen bytt skola och pratar omväxlande om hur hennes två olika 

erfarenheter av bildundervisning sett ut. På hennes förra skola var undervisningen enligt 

henne flummig och dåligt planerad, samtidigt som resultatet skulle vara på ett visst sätt, som 

passade läraren. Jennifer är nöjd med bilden på Skola A. Hon tycker att eget skapande kan 

rymmas inom ramen för en uppgift och att hennes egna karaktärer kan komma fram i 

bilderna. Här på Skola A tycker Jennifer att hon har möjlighet att lösa uppgifterna på sitt eget 

sätt, vilket hon menar är viktigt.  

 
“Bild har oftast med känslor att göra. Det ska vara från ens egna känslor och inte från 

någons annans. Det är himla viktigt. Det är helt omöjligt att göra en bild som man inte 

vill. Alla min systers vänner som är konstnärer säger att det är så” 

 

Jennifer berättar att hon ritade och målade mycket mer när hon var yngre, än vad hon gör nu. 

Men hon säger också att hon utvecklats mycket i sitt bildskapande sen hon var yngre. På 

frågan om hon tror att det är uppgifterna i skolan eller hennes eget skapande hemma som 

utvecklat henne svarar hon att “Ju mer tiden går desto mer utvecklas man. I sexårs var man ju 

inte världsbäst på att rita utan då var det ju mer streckgubbar som gällde” Jennifer säger att 

hon ritar eller målar hemma ungefär tre gånger i månaden. Då ritar eller målar hon i tre 

timmar ungefär. Jennifer tycker lika bra om att skapa hemma som i skolan, eftersom att hon 

känner sig lika lugn på båda ställena. Det tråkiga, säger hon, är att man inte hinner avsluta i 

skolan. “Det är svårt att komma in i det på en gång, sen måste man sluta när man kommit in i 

bilden”. Något som hon tycker är bra på hennes nuvarande skola är att bildsalen inte är lika 

vit och ren som på hennes förra skola. Hon uppskattar att hon nu inte behöver vara lika 

försiktig när hon målar. På frågan om hon skapar så som hon vill eller som läraren vill i 

bilden svarar Jennifer att hon alltid gör det på ett sätt som hon vill, men att läraren här tycker 

att det är ok. Hon vet inte riktigt vad hon kommer att få för betyg i bild av sin nuvarande 

bildlärare, men tror att hon fick VG av läraren på sin förra skola. 
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Frida 
 

Frida beskriver eget skapande både i enkäten och i intervjun som att skapa illusioner av något 

fysiskt existerande efter egen fantasi och eget val. Hon berättar att hon fått formuleringen 

från en instruktionsbok i teckning. Frida har svarat i enkäten att hon sysslar med alla sorters 

skapande. Hon målar, tecknar, skulpterar, kalkerar med mera. Hon lägger även till under 

intervjun att hon skapar musik på piano.  

Frida berättar att hon alltid har tyckt om att måla och rita, och redan som barn ansetts som 

duktig på det. Frida går i kulturskola med inriktning på konst en dag i veckan. Där har hon 

fått lära sig en hel del om bildskapande, och hon uttrycker att hon redan kan allt som 

behandlas på bilden i skolan. Detta gör att hon inte tycker att bildundervisningen är så rolig, 

trots att hon har ett starkt intresse för bild.  

Frida skulle vilja ha fler, längre lektioner och lite mer livfulla uppgifter. Med livfulla 

menar hon “att man får uttrycka lite mer som man tycker och tänker och inte följa efter som i 

ett koppel.” Som exempel på hur bildundervisningen skulle kunna vara mer intressant för 

henne nämner hon att hon skulle vilja variera skuggövningarna som de nu håller på med 

genom att lägga till färg. Hon menar att man skulle lära sig minst lika mycket och att det 

samtidigt skulle vara roligare.  

Om eget skapande kan rymmas inom ramen för en uppgift är Frida tveksam till. Något 

som inte är eget skapande enligt Frida är ifall man kopierar andras bilder, eller gör precis 

efter instruktioner.  

 
“Om någon säger åt en vad man ska göra.. då blir det ju inte så speciellt eget precis. Men 

om man får fixa till det kan det bli eget, men inte ifall man har precisa regler att man inte 

får gå utanför den här linjen.” 

 

Frida tycker bättre om att jobba fritt än att få en uppgift, men säger att man kan behöva en 

uppgift ibland, eftersom att det kan vara svårt att komma på vad man ska göra. Frida vet inte 

ännu vad hon kommer att få för betyg i bild, men säger att hon ska kämpa på för MVG. Hon 

säger att hon kommer att skapa som hon själv vill, men att hon kanske får lyssna på läraren 

också. “Läraren måste ju i alla fall ha nån styrelse över vad jag gör. Om läraren säger att jag 

ska göra ett träd och jag gör en blomma istället, får jag ju inte speciellt bra betyg.” 

 

Viktor 
 

Viktor går i nian och säger i intervjun att han som barn inte ritade så mycket, eftersom att han 

tyckte att han var dålig på det. Nu målar eller skissar han varje dag, sedan han upptäckte 

graffiti i sjunde klass. Han berättar att han tecknar hemma, på lektioner då han egentligen 

borde arbeta med annat och på raster. Trots Viktors intresse för bildskapande har han betyget 

G i bild, eftersom att han slarvar med uppgifterna, som han tycker kan vara tråkiga.  

Enligt Viktor är eget skapande det samma som att få välja vad man ska få göra på bilden. På 

frågan om eget skapande kan finnas inom ramen för en uppgift svarar Viktor ja, men att det 

inte blir lika eget som när man själv får välja vad man ska göra. 

Viktor säger att bilden i skolan har gett honom kunskaper som han kunnat använda sig av 

i sitt eget skapande, till exempel perspektivläran. När Viktor berättar om bilden märks det att 

han varit uppmärksam på lektionerna och tagit till sig kunskapen. Trots att han är lite 

missnöjd med bristen på frihet i bildskapandet så tycker han helt klart att bild är det bästa 

ämnet i skolan. Han säger också att han förstår varför undervisningen behöver en del styrning 

och uppskattar att bildläraren kommer med konstruktiv kritik. Viktor är även glad över att de 

i nian har större möjligheter att lösa uppgifterna på eget sätt, än vad de hade i sjuan och åttan. 
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När jag i slutet av intervjun frågar honom om han vill tillägga något säger Viktor att han vill 

ha en laglig graffitivägg i sin stad. Som det ser ut idag har han ingen möjlighet att utöva sitt 

eget skapande på ett lagligt sätt. 

 
Oliver 
 

I enkäten beskrev Oliver eget skapande som när man får göra fritt på bilden. När jag ber 

honom att förklara hur han menar under intervjun svarar han att “Det jag tycker.. eller vad jag 

tycker det menas, är att man ska typ komma på lite egna saker att rita istället för att följa en 

planering, ett schema, och grejer man ska göra.” Oliver tycker att bildundervisningen i skolan 

är för styrd och att lärarna över huvud taget bestämmer för mycket. Han uttrycker att han inte 

lär sig något alls av bilden i skolan. 

 
“Om de säger „rita en zombie‟, menar det hade man ju kunnat göra även om det inte 

var en uppgift i skolan. Om vem som helst hade frågat om du kunde rita en zombie 

skulle du ju kunna göra det. Det är inte bara för att man är på skolan som man kan 

det.” 

  

Det som Oliver skapar på fritiden är logos, vilket han berättar är att skriva i olika typsnitt på 

papper. Det händer ibland att han taggar
68

 om någon ber honom, men han poängterar att det 

inte är något som han “håller på med”. Oliver kan inte svara på hur ofta han ritar på fritiden, 

det blir när han känner för det. Han säger att han ritar mer i skolan. När han var yngre ritade 

han varje dag på fritids, men nu i nian blir det inte lika ofta som då. Oliver berättar att han nu 

för tiden ritar ofta på lektionstid, inte bara under bildlektionerna utan även under andra 

lektioner, men inte på raster. På bildlektionerna sitter han ofta med något eget projekt vid 

sidan av den vanliga uppgiften, trots att han inte får. Jag frågar honom om han skulle få göra 

något eget efter att han blivit färdig med uppgiften, men Oliver svarar att han då blir tillsagd 

att arbeta med en extrauppgift. Oliver menar att han inte lär sig något vare sig av 

extrauppgifterna eller av de vanliga uppgifterna. När jag frågar honom om han tror att han 

skulle lära sig något av att få göra helt och hållet som han ville, svarar han “jag vet inte.. jag 

vet inte om man lär sig något heller om man följer deras såhära”. 

Oliver funderar på hur han skulle vilja att undervisningen såg ut, men kommer inte direkt 

på något svar. “Jag vet inte.. men nu är det ju bara de som bestämmer!” När jag frågar 

honom om han tror att eleverna skulle tycka att det vore roligare att få arbeta mer fritt svarar 

han utan att tveka ja, innan jag ens hunnit avsluta frågan. Oliver har betyget G i bild. På 

frågan om han tycker att det är ett rättvist betyg svarar han igen att det inte är han som 

bestämmer. Han uttrycker att han tror att det som krävs för att få bra betyg i bild är att kunna 

rita bra. På frågan om eget skapande kan finnas inom ramen för en uppgift svarar Oliver “ja 

det kan det ju kanske men det blir ju inte lika fritt”. 

 

Sammanfattning och jämförelse av intervjuerna 

 

Först och främst behöver det sägas att en intervjuundersökning med ett så här litet antal 

informanter inte ger något resultat som kan generaliseras. Vad dessa elever svarat står för 

dem och inte för elever i allmänhet.  
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Eget skapande enligt eleverna 
 

Oliver och Viktor har i svarat snarlikt på frågan om vad de tycker att eget skapande innebär. 

Viktor tycker att eget skapande är när man får bestämma vad man ska få göra och Oliver 

tycker att det är när man får göra fritt på bilden. Frida har svarat att eget skapande är att skapa 

illusioner av något fysiskt existerande efter egen fantasi och eget val och Jennifer tycker att 

eget skapande är att skapa sina egna karaktärer på papper.  

Oliver utvecklar under intervjun sitt svar till att man ska få komma på egna saker att 

rita istället för att följa en planering. Det kan jämföras med Reads tanke om att eleverna 

skulle få uttrycka sig spontant utan att behöva ta hänsyn till krav från vuxna. (Se 

litteraturgenomgång). Oliver uttrycker genomgående under intervjun att lärarna bestämmer 

för mycket och att han själv inte får skapa som han vill. Frida, som har en annan definition av 

eget skapande, uttrycker ändå liknande åsikter. Vygotsky menade att en av lärarens viktigaste 

uppgifter är utvecklingen av barnets fantasi. (Se Litteraturgenomgång.) Eftersom att Frida 

kopplar ihop eget skapande med fantasi, funderar jag på om eget skapande kanske kan vara 

en väg mot Vygotskys mål. 

Ingen av informanterna anser att eget skapande kan vara att härma. Dock har Frida i 

enkäten angett “kalkera” som en av de sorters eget skapande hon sysslar med. Alla 

informanter tycker att eget skapande kan finnas innanför ramen för en uppgift, även om 

Oliver, Viktor och Frida uttrycker att skapandet inte blir lika eget eller fritt då som om man 

skapar helt självständigt. Jennifer svarar utan att tveka att eget skapande kan rymmas 

innanför ramen för en uppgift och menar att hon på sin nuvarande skola har möjligheter att 

lösa uppgifterna på sitt eget sätt.  

Något jag reagerade på under undersökningen är att Viktor inte kan ägna sig åt sitt eget 

skapande utan att bryta mot lagen. Det är sorgligt inte minst med tanke på att FN:s 

barnkonvention, som styrker rätten till yttrandefrihet och rätt att till fullo delta i det kulturella 

och konstnärliga livet, inte efterlevs. 

 

Vad tycker eleverna om bildundervisningen? 
 

Jennifer är den som har det mest positiva omdömet om bildundervisningen i skolan. Hon är 

nöjd och uttrycker utan tvekan att hennes eget skapande, hennes egna karaktärer, får komma 

fram i bilderna som hon skapar till uppgifter. Även Viktor uttrycker att han uppskattar bilden 

i skolan och att han lärt sig tekniker som han kunnat använda sig av i sitt eget skapande. 

Gardner och Vygotsky menade att undervisning är en förutsättning för att det egna skapandet 

inte ska avvecklas. (Se Litteraturgenomgång.) Oliver och Frida uttrycker däremot inte något 

gillande av bildundervisningen, trots att de båda är intresserade av att skapa, och skapar 

bilder på eget initiativ både utanför och i skolan. Frida anser inte att hon blir tillräckligt 

utmanad av uppgifterna och både Frida och Oliver kritiserar bristen på frihet i utförandet. 

Viktor är mer förstående än Oliver och Frida när det gäller att bildundervisningen är mer 

styrd än vad de tre egentligen skulle vilja att den var.  

Frida säger i intervjun att hon tror att hon inte skulle få bra betyg i bild om hon valde att 

rita en blomma, när hon blivit tillsagd att rita ett träd. Jag tycker att det är ett intressant 

uttalande, som får mig att tänka på den mycket lärarstyrda Fröbelpedagogiken, och som 

också kan kopplas till Deweys tanke om att låta eleven uttrycka sin impuls. (Se 

Litteraturgenomgång.) 

 

 

 



26 
 

Tycker eleverna bäst om att skapa fritt eller att få en uppgift? 
 

Jennifer svarar att hon tycker lika bra om att få en uppgift som att skapa fritt. Oliver, Frida 

och Viktor tycker bättre om att skapa fritt men Frida säger att man kan behöva en uppgift 

ibland. Det kan vara intressant att ha en av Pettersons och Åséns undersökningar i åtanke, 

som visar att elever med hög social status tycker bäst om att skapa fritt och använda fantasin 

och sämst om att få en uppgift och när läraren bestämmer. Något som dock inte lyfts fram av 

författarna är att elever med låg social status också tycker sämst om att få en uppgift. 

Informanternas skola ligger i ett välbärgat område. Om detta påverkar deras svar eller inte 

kan jag inte avgöra. Varken Viktor eller Oliver har mer än godkänt betyg i bild, vilket kan 

jämföras med hur en lärare i årskurs nio som intervjuats av Pettersson och Åsén svarat. “För 

de lågpresterande måste man visa exakt hur man ska eller kan göra, de teckningsintresserade 

ritar helst fritt.”
 
(Se Litteraturgenomgång). Detta visar inte att lärarens påstående är felaktigt, 

men att det åtminstone inte gäller för alla.  

 

Skapar eleverna mer eller mindre nu än när de var yngre? 

 
Jennifer och Oliver berättar båda att de ritade mer när de var yngre. Oliver ritade varje dag på 

fritids och Jennifer ritade också betydligt mer. Frida svarar att hon alltid tyckt om att rita och 

måla, men till skillnad från Jennifer och Oliver ritar hon fortfarande varje dag. Viktor, som 

också berättar att han skissar eller målar varje dag, säger att han inte ritade lika mycket när 

han var yngre, eftersom att han tyckte att han var dålig på det. Enligt bland andra Vygotsky, 

Thomaeus och Gardner är den motsatta utvecklingen mer vanlig, att barnen tappar intresset 

för att skapa när de blir äldre, eftersom att de inte tycker att de ritar nog fint. (Se 

Litteraturgenomgång). 

Även Jennifer säger att hon inte ritade speciellt bra när hon var yngre, att det mest var 

streckgubbar som gällde då. Detta visar att streckgubbar inte är bra enligt henne. Det visar 

också att hon utvecklats, vilket hon själv påpekar. Dewey menade att ingen utveckling kan 

ske annat än genom en slump, om barnen inte får vägledning av vuxna. Read menade å andra 

sidan att barnkonst av sig själv mognade till folkkonst, om undervisningssystemet inte 

förhindrade detta. (Se Litteraturgenomgång). Jennifer uttrycker i intervjun att “Ju mer tiden 

går desto mer utvecklas man.” Viktor uttrycker å andra sidan att han fått större kunskaper av 

bildundervisningen. 
 

Stämmer intervjuernas resultat överens med enkäternas? 

 
Mina fyra informanter är som tidigare sagt inte representativa för elever i stort, och vid en 

jämförelse med enkätresultaten syns det att de inte heller är representativa för de 84 elever 

som svarat på enkäten. Ingen av de intervjuade eleverna har använt sig av ordet ”själv” i sina 

definitioner av eget skapande, vilket en stor del av eleverna gjort i sina frågeformulär. Detta 

var lite synd tycker jag, eftersom att det hade varit intressant att få veta hur man närmare kan 

förstå det svaret. Däremot har Oliver och Viktor gett sådana svar som jag placerat i kategorin 

”Skapa fritt/ vad man vill”, medan Fridas och Jennifers svar hamnat i kategorin ”Övriga 

svar”, vilket gör att de kategorinerna är överrepresenterade. Tre av fyra elever kommer 

dessutom från samma klass, och alla intervjuade elever kommer från Skola A. Det hade 

självklart varit bättre om fördelningen hade sett annorlunda ut. Tre av de fyra eleverna har 

svarat nej på frågan om de tycker att det finns tillräckligt med tid för eget skapande på bilden 

i skolan, vilket är en större andel än vid enkäten. Informanten Oliver är för övrigt den elev 

som kryssat i nej-rutan så hårt att det gått hål i pappret.  
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Diskussion 

Liksom Thomsson menar jag att om man söker förståelse av någons livssituation, kommer 

resultaten inte vara absoluta eller slutgiltiga i någon mening.
69

 Jag tycker även att det samma 

gäller när man söker förståelse av någons eller någras uppfattningar. Det som kommer att 

diskuteras i det här kapitlet är inte några sanningar utan mina tolkningar. Studiens reliabilitet 

och validitet kommer jag inte att diskutera ingående utan de får läsaren själv bedöma utifrån 

sina egna tolkningar. Som nämnt bygger idén med reliabilitet på att man mäter något, vilket 

är en annan sak än att försöka förstå hur någon eller några tänker. Om en studie är valid ska 

resultaten vara väl grundade och hålla för en kritisk granskning, enligt Thomsson. Elevernas 

svar varken bör eller kan granskas kritiskt enligt mig, svaren är deras och står enbart för dem. 

Istället är det mina frågor och mina tolkningar av svaren som bör granskas. Validiteten 

handlar också om att forskaren kan ifrågasätta sina egna resultat, vilket jag har lagt ner en del 

möda på.  

 

Metoddiskussion 

 
Enkätundersökningen 

Med min enkätundersökning har jag inte haft avsikten att egentligen mäta något, i den 

mening att jag velat ta reda på hur elever i allmänhet tänker. Syftet har istället varit att skaffa 

mig en bild av hur uppfattningarna fördelas i just dessa klasser på dessa skolor. Detta ger en 

viktig bakgrundsbild till de fyra intervjuerna, som i sin tur kompletterar 

enkätundersökningen. Intervjuerna visar hur några elevers uppfattningar ser ut, 

enkätundersökningen på Skola A visar att klassernas uppfattningar skiljer sig från dem och 

undersökningen på Skola B visar att uppfattningarna varierar från skola till skola. Resultatet 

skulle alltså se helt annorlunda ut om undersökningarna gjorts på två andra skolor och det 

skulle vara helt naturligt. 

Något som kan vara värt att reflektera över är att Petterssons och Åséns undersökning 

av vad elever tycker bäst och sämst om i bildundervisningen tillmäts en sådan vikt av 

Lindström i Vetenskapsrådets publikation trots att det är en studie av lika liten skala som min. 

Forskarna uttrycker själva att resultatet av deras undersökning bör tolkas med försiktighet, 

men detta har inte alla tagit fasta på.
70

 

Min enkätundersökning bör givetvis också tolkas med försiktighet. Jag har försökt att 

vara tydlig med att resultaten av mina studier inte kan generaliseras och noga med att 

synliggöra mina tolkningar. Även en kvantitativ metod som enkäten ser jag som känslig för 

påverkan från ”forskarens” sida. Svaren beror till stor del på hur frågorna ställs och hur 

undersökningsgruppen sett ut. Svaren kan också tolkas på olika sätt av olika läsare. 

Något som jag ser som ett misstag i efterhand är att jag i frågeformuläret skrivit att 

”skapa kan vara att måla, teckna, skulptera eller annat som du tycker är skapande”. (Se bilaga 

1 och 2.) Det här har säkerligen påverkat en del av eleverna i deras definitioner. Kanske kan 

detta vara förklaringen till att ganska många elever har angett ”rita, måla” och liknande som 

sin definition av eget skapande. Två elever på Skola B har dessutom skrivit ”att man målar, 

tecknar eller skulpterar någonting själv”.  
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Intervjuerna 

De fyra eleverna gav under intervjuerna mig en bild av att de hade ganska lika uppfattningar 

om eget skapande och om bildundervisningen. Detta antar jag beror antingen på hur jag ställt 

frågorna eller på slumpen. Det kan också vara så att bara elever med en särskild typ av 

uppfattningar velat ställa upp på en intervju med mig. Jag har ställt i princip samma frågor till 

dem alla, med undantag för vissa spontana följdfrågor. Jag sammanställde min intervjuguide 

ganska hastigt och genomförde samtliga intervjuer under en måndag. Fredagen innan hade 

jag samlat in den sista högen med ifyllda enkäter från Skola A och jagat rätt på de frivilliga 

eleverna i korridorerna. Jag hade alltså satt mig i en sådan sits att det var kort om tid till att 

förbereda frågorna.   

Så här i efterhand inser jag att vissa av de frågor som jag ställde i intervjun inte var 

relevanta för mitt syfte. Till exempel gör kanske frågan ”Vad har du för betyg i bild?” inte att 

jag kommer närmare en förståelse av vad begreppet eget skapande kan betyda. Frågor av den 

här typen har jag snarare ställt för att få en bakgrundsbild av eleverna. Frågan ”tycker du 

bättre om att skapa fritt eller att få en uppgift?” skvallrar om min förförståelse av begreppet 

eget skapande. Tre av de fyra eleverna har svarat att de tycker bättre om att skapa fritt, att de 

tycker att det fattas tid till eget skapande på bilden i skolan. De tre verkar dra likhetstecken 

mellan fritt och eget skapande, om det nu inte bara är min tolkning av deras svar. Informanten 

Jennifer särskiljer sig från de andra genom att hon är nöjd med bildundervisningen och tycker 

lika bra om att skapa fritt som att få en uppgift. 

En fråga som jag ångrar att jag inte ställde är om eleverna tycker att eget skapande kan 

ske i samarbete med andra. Ingen av de här fyra eleverna har använt ordet ”själv” i sina 

definitioner av eget skapande, men det hade ändå varit intressant att få veta hur den frågan 

kan besvaras, eftersom att så många av de 84 eleverna använt sig av det ordet.  

 

Varför två olika frågeformulär? 

Efter att jag samlat in och bearbetat de ifyllda frågeformulären från Skola A la jag märke till 

att jag redan innan eleverna fått svara på hur de definierar eget skapande frågat dem om de 

skapar något eget på fritiden. (Se bilaga 1 och 2.) Det slog mig att jag kanske hade antytt att 

eget skapande är något som bara sker på fritiden. Frågan om eleverna tycker att det finns 

tillräckligt med tid för eget skapande på bilden i skolan talade i och för sig emot detta, men 

den frågan kom ju först efter att de fått definiera eget skapande. Eftersom att jag inte ville 

servera eleverna några svar flyttade jag upp frågan ”Vad betyder eget skapande enligt dig” 

från andra plats till första. Jag funderade också på att formulera om vissa av frågorna för att 

minimera min påverkan, till exempel hade jag gärna ändrat frågan ”Tycker du att det finns 

tillräckligt med tid för eget skapande på bilden i skolan” till ”Håller du på med något eget 

skapande på bilden i skolan?”. Men jag avstod från detta eftersom att det inte skulle vara bra 

att ha olika frågor i samma enkätundersökning. Det skulle då till exempel bli svårt att jämföra 

resultaten från de båda skolorna. Jag fick nöja mig med att ändra på följden av frågorna. Jag 

kan dock inte svara på om det blev någon effekt av ändringen, eftersom att jag ser andra 

faktorer som mer påverkande, till exempel den kontakt jag haft med eleverna på Skola A som 

inte funnits med eleverna på Skola B. 

 
Varför inget genusperspektiv? 

Den första frågan som ställs om oss när vi kommer till världen är vanligtvis vilket kön vi har. 

Det går inte ens att tala om oss utan att kunna referera till ”hon” eller ”han”. Jag har valt att 

inte fråga eleverna om deras kön via frågeformuläret, inte alls för att jag tycker att det är 

ointressant med genus, utan för att undersökningsgruppen är för liten för att kunna dra några 

slutsatser om hur flickor och pojkar i allmänhet tycker och tänker. Om resultatet hade visat att 

pojkar och flickor tycker olika, eller för all del lika, hade resultatet mycket väl kunnat vara ett 
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annat om två andra skolor undersökts. Jag tycker inte att det är någon bra idé att fråga 

människor om deras kön, om det inte finns något syfte med frågan.  

Det samma tycker jag gäller klassperspektivet, för att referera till Pettersson och Åséns 

undersökning igen. Jag tycker inte att det går att dra slutsatsen att elever från arbetarklassen 

inte tycker om fritt skapande, baserat på det lilla underlag som just den studien haft. 

 

Diskussion kring begreppet eget skapande 
 

Jag har med den här uppsatsen försökt att ta reda på vad eget skapande betyder, men kan inte 

presentera något slutgiltigt svar. Jag ser det som möjligt att tolka begreppet på olika sätt. I 

litteraturen har jag inte hittat någon tydlig definition, utan fått nöja mig med ledtrådar som att 

eget skapande nämns i samband med ord som spontanitet, kreativitet och musisk förmåga. 

Det jag inte hittat i böckerna har istället kommit från eleverna. De har bidragit med sina 

tolkningar av begreppet eget skapande och gett mig många exempel på hur det kan förstås.  

Jag tycker att elevernas syn på eget skapande inte bara blir synligt genom deras svar på den 

direkta frågan om vad eget skapande betyder enligt dem, utan också definieras genom deras 

svar på vad för typ av eget skapande de sysslar med på fritiden. Eleverna inte bara ritar och 

målar utan fotograferar och redigerar, målar graffiti, skapar musik och webbdesign. De 

bygger snögubbar, LEGO och EPA. De pysslar och lagar trasiga saker. Allt detta kan enligt 

eleverna vara eget skapande! 

När det gäller elevernas definitioner av eget skapande är ”själv” ett mycket vanligt 

förekommande ord. En stor del av eleverna menar att eget skapande är att skapa själv eller att 

själv hitta på vad som ska skapas. Problemet med den här svarskategorin är att det kan 

innebära helt olika saker att skapa själv och att hitta på själv. Att skapa själv tolkar jag som 

att skapa ensam, medan att själv hitta på vad som ska skapas för mig innebär att skapa fritt. 

Jag är medveten om att många inte skulle tolka resultatet på samma sätt, därför har jag inte 

presenterat den tanken i resultatdelen.   

Min uppfattning är att eget skapande står väldigt nära fritt skapande i betydelse. Jag 

resonerar dock som de fyra intervjuade eleverna och tänker att eget skapande kan rymmas 

inom ramarna för en uppgift, men att det inte blir lika eget då som om skapandet är helt fritt. 

Ju friare processen har varit, desto mer eget blir resultatet, menar jag. Enligt min uppfattning 

innebär det inte att det inte får finnas en tekniskt skicklig vuxen i närheten som eleven kan ta 

hjälp av.  

Något jag har funderat kring är om det var så att begreppet eget skapande ersatte termen 

fritt skapande i styrdokumenten, eftersom att det behövdes en ny term som inte var lika 

laddad med värderingar. Begreppet fritt skapande stod för en viss pedagogisk ideologi, som 

man på 1980-talet ville lämna bakom sig. Men som jag förstår det kunde elevernas 

självständiga skapande inte plockas bort ur styrdokumenten, och behövde därför det nämnas 

med andra ord. Istället infördes då begreppet egen skapande verksamhet som senare blev eget 

skapande. I de kommande styrdokumenten nämns eget skapande i läroplanen, men i 

kursplanen i bild har begreppet skrivits om ännu en gång, och kallas nu istället eget 

bildskapande. Enligt min tolkning tilldelas det egna skapandet större vikt av läroplanen än av 

kursplanen, vilket kan tyckas motsägelsefullt. 

Enligt min tolkning av enkätresultaten menar en betydande del av eleverna att eget 

skapande det samma som fritt skapande. Något som här kan vara värt att ta upp är att den 

uppfattningen är mycket mer utbredd bland eleverna på Skola A än bland eleverna på Skola 

B. Detta kan bero på att jag påverkat eleverna på Skola A, där jag vikarierat, med min 

uppfattning. Det är dock helt normalt att två undersökningsgrupper inte svarar likadant. 
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Diskussion om påverkan 
 

Under studiens tid har jag blivit mer och mer medveten om hur stor risk det finns att den som 

genomför en studie påverkar resultatet. Risken är så stor att den knappast bör ses som en risk 

utan som något definitivt. Detta har gjort att jag blivit mer misstänksam mot forskning och 

undersökningar överhuvudtaget. Ett talesätt lyder att det finns lögn, förbannad lögn och 

statistik. Jag tror att det ligger mycket i det. 

Hur starkt har jag själv påverkat resultatet av undersökningen? Troligtvis en hel del. 

Trots att en forskare försöker att vara så neutral som möjligt är påverkan oundviklig, enligt 

Trost. Jag misstänker att jag har påverkat eleverna från Skola A mer än de från Skola B, 

eftersom att jag tidigare haft personlig kontakt med eleverna på Skola A. Inte alls så att jag 

gått runt och talat med eleverna om vad jag tycker är eget skapande, men de måste ändå ha 

förstått vad jag har tyckt och tänkt utifrån hur jag har agerat. De har haft en uppfattning om 

hur jag tänkt och därför haft möjlighet att svara så som de trott att jag förväntat mig av dem. 

Eleverna på Skola B träffade jag som hastigast när jag delade ut och samlade in 

frågeformulären, vilket är mer av en idealisk situation. 

Allra störst risk för att påverka har jag upplevt att det finns i intervjusituationen. Där 

sitter informanten helt utlämnad åt frågeställaren och kan säkert känna ett behov av att svara 

så som den intervjuande förväntas vilja. Jag har inte upplevt att mina informanter verkat 

pressade under intervjuerna, men något som stör mig är att de alla gett uttryck för tankar som 

kunde ha varit mina. Det kan vara en slump, men mer troligt är det inte så. Det ska i 

ärlighetens namn också nämnas att de elever som jag fått till intervjuerna har varit ungdomar 

som jag spontant tyckt mycket om, vilket troligtvis har varit en anledning till att de ställt upp.    

Det blir dessutom tydligt hur mycket yttre omständigheter kan påverka resultatet också 

i fallet med klass åtta på Skola B, där anmärkningsvärt mycket färre elever än i de andra 

klasserna svarat att de inte sysslar med någon form av eget skapande på fritiden. Bildläraren 

som var med då klassen svarade på min enkät högt sa till eleverna, att eget skapande var 

precis det som de höll på för tillfället. Klassen höll då på att rita självporträtt. Lite komiskt är 

att en av eleverna har svarat att eget skapande betyder ”självporträtt”. 

 
Slutsatser 

 
Det går ju som just sagt inte att dra några generella slutsatser av en så här liten undersökning. 

Men något som kan sägas är att just de här 84 eleverna har de uppfattningar av eget skapande 

som redovisas i resultatkapitlet. På alla dessa sätt är det möjligt att förstå eget skapande. Det 

finns dessutom med all säkerhet ännu fler sätt att se på begreppet än vad som presenterats i 

den här uppsatsen. 

Som vi sett i resultatdelen är det en stor del av eleverna som tycker att det fattas tid till 

eget skapande på bilden i skolan. En stor del av dessa elever har definierat eget skapande som 

att få skapa fritt eller att själv få välja vad som ska skapas. Tre av de fyra intervjuade eleverna 

uttrycker att de inte får skapa så som de själva vill. Problemet verkar enligt min tolkning inte 

vara att det skapas för lite på bildlektionerna, utan att eleverna inte själva får bestämma vad 

som ska skapas.  

Nästan lika många av de svarande eleverna tycker att det finns tillräckligt med tid för 

eget skapande. Av de eleverna har många definierat eget skapande som en specifik typ av 

skapande, till exempel rita eller måla. Många har också svarat att de inte vet, vilket kan tyda 

på att det finns en förvirring kring vad eget skapande egentligen innebär. 

 Något som gladde mig och som jag vill lyfta fram är att mycket fler av de undersökta 

eleverna än vad jag hade räknat med angav att de sysslade med någon form av eget skapande 
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på fritiden. Jag hade trott att det bara var en eller ett par elever från varje klass som gjorde 

det, men istället var det inte mycket mindre än hälften av alla elever som sysslade med eget 

skapande av något slag på fritiden. Det är också glädjande att eleverna har angett att de 

sysslar med så många olika former av skapande. 

Slutligen vill jag också lyfta att jag under mina studier av styrdokumenten blivit 

uppmärksam på bildämnet teoretiseras allt mer för varje ny kursplan som kommer. Det är 

något som jag ser som mycket oroväckande. Eftersom att bild är ett av de få ämnen där elever 

får arbeta med händerna, tycker jag att det är mycket viktigt att det får behålla sin praktiska 

karaktär. Jag skulle hellre se att mer verkstad infördes de teoretiska ämnena, än att mer snack 

införs i de praktiska.  

 

Förslag till vidare forskning 
 

Jag tycker att det vore intressant att undersöka hur bildpedagoger ser på begreppet eget 

skapande. Har de liknande definitioner som eleverna i denna undersökning, eller helt 

annorlunda uppfattningar? Det skulle också vara möjligt att undersöka hur yngre barn, i 

förskolan och i grundskolans lägre stadier, uppfattar sitt eget skapande.  
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Bilaga 1 

Enkätformulär Skola A 
 
 

ENKÄT OM EGET SKAPANDE 
 
 
 
Tack för att du svarar på några frågor om eget skapande. Svaren kommer att användas i min C-
uppsats i bildpedagogik. Alla som svarar kommer att vara anonyma, skolans namn kommer inte 
heller att finnas i uppsatsen. 
 
 
 
1. Skapar du något eget på fritiden?  
(Skapa kan vara teckna, måla, skulptera eller annat som du tycker är skapande) 
 JA         NEJ  
 
 
 
2. Vad betyder ”eget skapande”, enligt dig? 
 
 
 
 
3. Om du svarat JA på fråga 1, vilken typ av skapande håller du då på med? 
 
 
 
 
 
 
4. Tycker du att det finns tillräckligt med tid för eget skapande på bilden i skolan? 
 JA         NEJ        VET EJ 
 
 
 
Om du har svarat JA på fråga 2 och vill ställa upp på en intervju om eget skapande kan du lämna 
namn och klass här nedan, så tar jag kontakt med dig. Dina svar kommer fortfarande att behandlas 
konfidentiellt (vem som svarat är hemligt för alla utom mig som tar hand om svaren). 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
Alveola Ämting, student i bildpedagogik vid Högskolan i Gävle 

 
 
 
 
 



35 
 

Bilaga 2 

Enkätformulär Skola B 
 

 

ENKÄT OM EGET SKAPANDE 
 
 
 
Tack för att du svarar på några frågor om eget skapande. Svaren kommer att användas i min C-
uppsats i bildpedagogik. Alla som svarar kommer att vara anonyma, skolans namn kommer inte 
heller att finnas i uppsatsen. 
 
 
 
1. Vad betyder ”eget skapande”, enligt dig? 
 
 
 
 
2. Skapar du något eget på fritiden?  
(Skapa kan vara teckna, måla, skulptera eller annat som du tycker är skapande) 
 JA         NEJ  
 
 
 
3. Om du svarat JA på fråga 2, vilken typ av skapande håller du då på med? 
 
 
 
 
 
4. Tycker du att det finns tillräckligt med tid för eget skapande på bilden i skolan? 
 JA         NEJ        VET EJ 
 
 
 
Om du har svarat JA på fråga 2 och vill ställa upp på en intervju om eget skapande kan du lämna 
namn och klass här nedan, så tar jag kontakt med dig. Dina svar kommer fortfarande att behandlas 
konfidentiellt (vem som svarat är hemligt för alla utom mig som tar hand om svaren). 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
Alveola Ämting, student i bildpedagogik vid Högskolan i Gävle 
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Bilaga 3  

Intervjuguide 

 
Vad betyder eget skapande enligt dig? 

 

Vad är inte eget skapande? 

 

Kan eget skapande finnas inom ramarna för en uppgift? 

 

Kan du berätta mer om ditt eget skapande? 

 

Hur ofta skapar du på fritiden? 

 

Hur ofta skapade du när du var barn? 

 

Skapar du mer eller mindre nu än när du var barn? 

 

Tycker du bättre om att arbeta fritt eller att få en uppgift? 

 

Vad har du för betyg i bild? 

 


