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Sammanfattning 
 
Uppsatsen har för avsikt att klargöra aspekter som finns inom ramen för estetisk verksamhet, ett 
kärnämne som alla gymnasieelever läser. Gymnasiekursen ämnar till att genom olika inriktningar så 
som bild, dans, drama, slöjd, musik, utveckla elevernas känslor och tankar i kreativ form. Detta 
uppsatsarbete är begränsat till att se hur bildämnet, inom estetisk verksamhet, kan påverka elevernas 
självbild och självkänsla, och hur ämnet kan ämnet kan utrusta dem till att bli de kreativa människor 
som arbetslivet så ofta efterfrågar. Vidare undersöker uppsatsen hur ämnet kan användas till att 
uppfostra eleverna till att bli demokratiska samhällsmedlemmar. Forskningen är fokuserad kring 
fem kvalitativa intervjuer med kvinnor i åldrarna 40-60 år. Litteraturen tar upp 
kreativitetsforskning, hälso- och omvårdnadsforskning samt terapeutisk verksamhet som stärker 
emotionell hälsa. Slutsatsen hävdar att bildämnet inom kursen estetisk verksamhet, kan tjäna till att 
utrusta eleverna med redskap där de blir synliga för sig själva. Genom att få utveckla sitt skapande 
får de en språkdräkt som lämpar sig bättre för att kommunicera inre subtila och ibland svårtolkade 
upplevelser. Vår emotionella hälsa stärks när vi blir tydliga för oss själva, och genom skapandet får 
människan syn på sig själv. Det konstnärliga skapandet och de estetiska upplevelserna avslöjar 
sådant som vi inte aktivt visste om oss själva, och bekräftar sådant som vi inte kunnat formulera. 
Den självkännedom som detta ger är grundläggande för en god självbild och livskvalitet. 
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1. Inledning 
En man som hette Sjödin, sa en gång på radion, något i linje med att konstens verkan är att gestalta 

det vi saknar ord för. Och att varje gång det sker rör vi vid ett mysterium. Vad konst och skapande 

gör med oss är även enligt mig ett mysterium. Jag har ofta försökt få ett grepp om vad det är som 

driver en människa till att skapa? Är konsten något mer än ett uttryck för självbekräftelse och 

strävan efter erkännande? Det finns tusentals människor som vill bli berömda musiker och 

konstnärer och inte ens hälften av dem kommer att åstadkomma verk som berör eller kommunicerar 

något som eftervälden kommer att komma ihåg. Ändå fortsätter människor att skapa och gestalta. 

Vad är anledningen till att vi som människor skapar och njuter av vad andra skapat? Vilket behov är 

det vi tillfredställer genom skapande och kreativitet? Varför ska vi arbeta med skapande i skolan? 

Kanske sker något inom oss och i mötet människor emellan när vi upplever konst, eller skapar 

själva, vad är det i så fall? Detta arbete är ett försök till att greppa något av skapandets kraft och 

möjligheter. Men jag tror att hur vi än vänder och vrider på ämnet är det nog mycket som mannen 

Sjödin i radion sa: ett mysterium.  

 

En kliché som ofta kommer på tal när man talar om vårt behov av att skapa är detta att man ”mår 

bra” av att skapa. Självkänslans och livskvalitetens relation till skapande får därför bli min konkreta 

utgångspunkt i detta arbete. På samtliga gymnasieutbildningar finns ett skapandeämne som alla 

elever läser, estetisk verksamhet. Finns det verkligen aspekter inom skapandet som kan locka en allt 

mer deprimerad ungdomsgeneration till att må bra, eller bättre? Finns det vägar inom en skapande 

verksamhet som kan ge eleverna verktyg att hitta sig själva och en tryggare självbild? I kursplanen 

för estetisk verksamhet ser vi två huvudlinjer. Det ena att ”utveckla och stimulera elevens 

kreativitet och lust att använda estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och 

handlingar.” (Bilaga 1). Den andra att ”väcka intresse och förståelse av kultur och skapande 

verksamhet i ett vidare perspektiv” (Bilaga 1). Med andra ord en verksamhet som synliggör 

individens inre, och speglar det i en större kontext. Ett mysterium där den unga människan, 

förhoppningsvis får syn på mer av sig själv och det komplexa sammanhang hon lever i, en 

synliggjord självbild. 
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1.1 Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka hur kreativ verksamhet kan påverka elevers självbild och 

livskvalitet. Arbetet syftar till att utforska om skapandet som skolan erbjuder i och med bildämnet 

inom kursen estetisk verksamhet har potential att stärka elevernas självbild och livskvalitet. Arbetet 

syftar även till att undersöka vilken potential ämnet kan ha vad det gäller att utrusta eleverna till att 

bli goda samhällsmedborgare och de kreativa yrkesverksamma människor som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. 

 

Frågeställningar  
Vilka argument finns hos respondenterna och i litteraturen som förespråkar konst och ett eget 

kreativt skapande? 

Hur kan bildämnet inom gymnasieskolans kurs estetisk verksamhet, erbjuda ett skapande som 

stärker elevernas självbild och livskvalitet?  

Hur kan bildämnet inom gymnasieskolans kurs estetisk verksamhet uppmuntra och utbilda eleverna 

till utövare av den kreativitet som efterfrågas av samhälle och arbetsliv? 

 

1.2 Bakgrund 
Enligt socialstyrelsen mår ungdomar idag allt sämre. (Socialstyrelsen 2005, 2006).  Jag har därför 

valt att inrikta mitt arbete på ungas livskvalitet, för att se om skapande kan påverka unga 

människors livskvalitet och emotionella hälsa. Miljön i klassrummen kan upplevas som hård och 

man kämpar ofta mot dålig självkänsla och efter bra betyg och socialstatus (Falkenström 2005:43). I 

vissa klasser är det ibland svårt att skapa en god atmosfär. Jag vill därför utforska vilka dimensioner 

inom just de kreativa ämnena som kan stävja en allt mer hårdnande attityd elever emellan, och 

uppmuntra en gladare och mer omsorgsfull skola.  

 

Nämnas bör när vi talar om hälsa och självbild, att det ibland påstås att särskilt kreativa människor 

ibland också har en vacklande psyke. Det är en tradition redan från antiken att genialitet och 

galenskap, hänger ihop. Inom kreativitetsforskning ända in på 1900-talet har denna tanke haft ett 

starkt inflytande. (Dahlström 2002:157-158) Hur det än må vara om psykiskt instabila människor 

tenderar att vara mer kreativa eller konstnärliga, så bedömer jag att min forskning kring elevers 

psykiska hälsa inte bör kopplas samman med den form av själslig ohälsa som dessa influenser 

åsyftar. Estetisk verksamhet i skolan avser inte att avslöja och upptäcka genier eller nya konstnärer, 
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utan strävar till att uppmuntra den dimension av skapande som syftar till att ge elever praktiska 

verktyg för ett individuellt skapande och gestaltande av tankar. (se vidare Bilaga nr.1 för kursplan 

för estetisk verksamhet) 
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1.3 Metod 
Forskningen genomfördes utifrån kvalitativa intervjuer samt litteraturstudier. De kvalitativa 

intervjuerna genomfördes med fem kvinnor, i åldrarna 40-60. Dessa personer utvaldes då arbetets 

omfång krävde en avgränsning, men även för att studien skulle utgå ifrån deras erfarenheter som 

kvinnor och yrkesvana inom sina särskilda områden. Respondenterna hade inte en specifik relation 

till estetisk verksamhet som ämne, utan talade utifrån sina erfarenheter angående skapande och 

människors hälsa i en vidare kontext än skolans. Denna inriktning hade gjorts för att få in fler 

perspektiv och dimensioner av skapande än vad en enhetlig grupp lärare skulle ha erbjudit. 

Intervjuerna spelades in på kassettbandspelare, och transkriberades sedan ned ord för ord. 

Respondenter fick i förväg läsa igenom intervjufrågorna, samt kursplanen för estetisk verksamhet. 

Avsatt tid för varje intervju var en timme och samtliga intervjuer genomfördes på respondentens 

arbetsplats, i fikarummet eller på dennes arbetsrum.  

 

Jag klargjorde vid min första kontakt med samtliga respondenter att deras medverkan i uppsatsen 

var frivillig. Vidare informerades de om att deras medverkan och namn och i uppsatsen skulle 

behandlas konfidentiellt med fingerade namn. Vidare klargjorde jag att intervjuerna skulle 

behandlas av mig endast, och transkriberas enbart för bruk till denna uppsats. Även inspelningarna 

förvaras på ett sådant sätt att respondenternas integritet respekteras.  

 

De kvalitativa intervjuer som genomfördes hade en låg grad av standardisering, (Trost 1997:19-25). 

Så till vida att jag utgick från mina frågor (Bilaga 2) och gav inom dess ramar respondenterna 

öppna svarsmöjligheter. Då respondenterna haft olika yrkesroller, utgångslägen och perspektiv 

gällande mitt forskningsområde, försökte jag anpassa vokabulär så att det passade den jag 

intervjuade så smidigt som möjligt. Målet med intervjuerna var att få fram respondenternas unika 

perspektiv och erfarenheter. Jag har försök få de intervjuades åsikter att stå så objektiva och klara 

som möjligt, för att analysera och spegla dem mot litteraturen. 

 

Vidare avgränsning jag gjort, är att endast se på ämnet bild inom kursen estetisk verksamhet, ett 

ämne som idag består av 50 gymnasiepoäng. Kursen ”estetisk verksamhet” är obligatorisk för 

samtliga elever vid den kommunala gymnasieskolan. Eleverna väljer en inriktning bland bild, 

drama, dans, musik samt trä och textilslöjd. Jag anser det relevant att se på skapandet utifrån denna 

kurs, då den riktar sig till den stora mångfalden av elever, alltså även dem som inte redan är särskilt 

intresse för kreativa ämnen. Avgränsningen till att enbart se på bildämnet, är av tids och 
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utrymmesskäl. Vid fortsatt forskning är det därför intressant att jämföra om bildens möjligheter att 

påverka livskvaliteten hos eleverna skiljer sig från andra ämnen inom samma kurs. 

 

Den litteratur jag fördjupat mig kring har jag funnit via sökord som: estetisk kommunikation, 

bildskapande, kreativitet, livskvalitet, självbild. Skolan ska inte bedriva terapiverksamhet, men för 

att urskilja de stråk som stärker elevernas livskvalitet och emotionella hälsa och som därmed står i 

samklang med den verksamhet som skolan redan erbjuder, har jag valt att plocka in delar av den 

forskning som finns inom bildterapi och musikterapi, för att om möjligt plocka ut russinen ur den 

terapeutiska verksamhetens kaka. Jag har vänt mig till med Anna Söderbergs (1999) forskning kring 

vårdetik, omvårdnad och hur människans skapande förmågor kan komma att inskränkas vid ohälsa. 

Jag har även använt Mia Einarsdotter-Wahlgrens (1997) sociologiska forskning kring kreativitet, 

konstnärer och fördomar. Och vidare har jag sökt inom regeringens undersökningar (SOU: Statens 

offentliga utredningar) för att koppla de strömningar som pågår i samhället till skolan.  
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2 Litteraturforskningen 
Litteraturforskningen är uppdelat i två underkapitel med rubrikerna ”den skapande individen och 

dennes livskvalitet”, och ”skapandet, samhället och demokratin”. 

 

Definitioner av ord enligt mina litteraturkällor 

Inom den litteratur jag valt att fördjupa mig inom har jag funnit följande definitioner av nyckelord 

som skapande, kreativitet, livskvalitet och inspiration. 

Skapande och/eller kreativitet: Hela den process som det innebär att göra något, att skapa, ge 

existens åt något. (May 1975:36). 

Identitet: Identitet är inte något som vi är utrustade med när vi föds – utan något vi konstruerar ut 

genom hela livet. Identitet är den sammanlagda summan av våra erfarenheter och upplevelser. 

”Summan av alla berättelser vi skapar om oss själva.”  (Ruud 2001:51). 

Livskvalitet: Begreppet livskvalitet består inte så mycket i att vi har materiell välfärd, ekonomisk 

tillväxt, som upplevelsen av glädje, hopp, mening och gemenskapskänsla. (Ruud 2001:35). 

;att vara aktiv, att vinna självkänsla. (Ruud 2001:40). 

Inspiration: Några huvuddrag hos en skapande handling kan dock vara att det sker utifrån ett sorts 

möte. Det kan vara ett möte med en ide, upplevelse eller ett motiv. En händelse som berör dig, ett 

möte som präglas av ökad koncentration, medvetenhet, och uppmärksamhet. Man blir dock inte 

kreativ enbart genom ett sådant möte, man måste även ge sig hän detta möte, de impulser och den 

upplevelse det gav för att djupare lager i vårt medvetande ska aktiveras, och för att händelsen ska få 

några konsekvenser. (May 1975:40-41). 

 

2:1 Den skapande individen och dennes livskvalitet 

2:1:1 Den skapande individen - Tankar kring vad skapande är  
”Estetisk verksamhet syftar till att utveckla och stimulera elevens kreativitet och lust att använda 

estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och handlingar.” (Bilaga 1) En ärlig 

kommunikationslust att bearbeta och göra ett avtryck av sitt liv, sina upplevelser av livet och av 

samhället kommer att resultera i konst. Kanske inte alltid vacker konst, men konstverk som 

kommunicerar något, eftersom det bottnar i ett ärligt behov av att förmedla något till någon. Alltså 

utmärks ett konstnärligt intryck och uttryck av att den skapande konstnären utgår ifrån ett ärligt och 

frimodigt behov att kommunicera med andra människor via färg, form, komposition, rörelse, ljud. 

(Einarsdotter-Whalgren 1997:105). 
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Vi har makt över det vi skapar men inte över hur det vi skapat mottas, det vill säga vad det vi skapat 

gör med den som betraktar. I våra verk har vi ett inflytande, men vi kan inte och ska inte kontrollera 

vad den kommunicerar, vad bilden väcker för tankar hos sin betraktare. Vi får skapa våra bilder, 

och sedan överlåta bilden till dess betraktare. När vi skapar något är det inte propaganda vi vill 

producera. Vi skapar inte för att bestämma hur människor ska känna, utan det är en kommunikation. 

Vi kan mötas i bilden, konstnär och betraktare, men jag kan aldrig veta och bestämma vad ett verk 

ska slå an för tankar hos den som betraktar verket. Konstnär och betraktare kan bara mötas under 

premisserna att vi är olika människor som står inför en bild, med de likheter och olikheter som våra 

referensramar gett oss. Vi är fria, och mötet vid bilden kan slå an liknande upplevelser och tankar, 

eller helt olika. Trots att det är du som konstnär som varit handen, måste bilden få slå an något 

annat hos dess betraktare. Så fri måste en konstnärs skapande vara. Den som skapar bilder får 

erkänna att denne är upphovsmannen till bilden, men att han eller hon inte är sitt konstverk. 

(Wolgers 1998:109ff) Hos de gamla egyptierna, betyder enligt traditionen den som hade förmågan 

att skapa, det samma som att man hade förmåga att ge liv. Det vi skapar kan vi alltså förvänta oss ha 

ett eget liv, och således vara större än oss själva. Konstnärens definition var i den gamla egyptiska 

kontexten ”Han som gör liv”. (Einarsdotter-Whalgren 1997:81). 

 

Kring kreativa personer och konstnärer, finns en speciell sorts kultur och både positiva och negativa 

fördomar kring hur dessa ”esteter” (Einarsdotter-Whalgren 1997:57) är och kan bete sig. 

Förutfattade tankar kring konstnärliga människor kan vara att han eller hon är temperamentsfull och 

oberäknelig, en person som står utanför samhället, men är ändå (kanske just på grund av sitt 

utanförskap) förmögen att ge klarsynta, känsliga och exakta bilder för människorna i det samhälle 

som man vill avbilda. Fördomen kring konstnären är att han eller hon är disträ, känslosam, impulsiv 

och dramatisk. (Einarsdotter-Whalgren 1997:56-58). 

 

Det konstnärliga skapandet växer upp ur en inre röst, en inre drivkraft. Skapandet är ett arbete, och 

det är ett arbete som kräver att man går in i en ”särskild värld”. För att våga och kunna gå in i denna 

värld måste bildskaparen, tro på sig själv och våga satsa på att skapa. Den värld man behöver stå i 

är annorlunda, på sådant sätt att man inte får påverkas av det som står utanför. Man måste vara 

beredd att våga offra status, eftersom det man skapar kan riskeras att man utsätts för kritik från 

omgivningen. (Einarsdotter-Whalgren 1997:125).  
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Som människor har vi en förmåga att kategorisera konst utifrån termer som fult eller vackert. Vi har 

i vår kultur en sorts föreställning om vad skönhet är. Vi har en stark kulturell konvention som styr 

oss i vårt seende och i vår uppfattning om vad som är vackert. Vår västerländskt präglade tradition 

hämmar oss och ger en fantasilös och urvattnad upplevelse av det sköna. Vår förmåga att skapa, och 

njuta av vad vi ser blir då begränsad till att försöka passa in i denna norm. Vi skulle lättare frigöra 

oss från det kontrollerande och hämmande grepp som kategoriserandet innebär om vi försökte 

beskriva konst mer med ord som ”spännande, tankeväckande och intressant”. (Dahlström 

2002:115). 

 

2:1:2 Varför mår vi bra av att skapa? 
Som jag tidigare i arbetet nämnde, vill jag plocka in något av den forskning som finns kring 

livskvalitet även utanför skolans tradition. Här nedan kommer vi nu att följa forskning som i 

grunden gäller musikterapi, en behandlings form där man utgår ifrån att musik och/eller utövande 

av musik påverkar patientens hälsa emotionellt och fysiskt. (fmt-metoden, funktionsinriktad 

musikterapi) Även om skolan inte utövar terapeutisk verksamhet har jag ansett att tankegångarna 

ger ett intressant perspektiv på skapande och hälsa även inom bildämnet.  

 

Musikterapins syfte är att hitta och möta starka sidor hos människor, genom att locka fram de tankar 

och erfarenheter man bär på som är förknippade med mod och glädje. Dessa upplevelser hoppas 

man ska ge uppmuntran till att våga sig vidare in i nya och/eller gamla situationer, men större 

frimodighet och vilja. Livsstil och livskvalitet betonas mer och mer inom hälsodebatten som något 

som motverkar sjukdom. Den skapande processen är så grundläggande och utvecklande för 

människan, att den bör ses som den högsta formen av emotionell hälsa.(Ruud 2001:35-36). 

Skapandet är för vanliga människor ett sätt att förverkligande uttrycka sig själva. Alltså inte något 

som är begränsade till uppfinnare och konstnärer, utan även en moders relation till sitt barn är fyllt 

av skapandeprocesser. (May 1975:36; Dahlström 2002:178). 

 

Musikterapin talar om att det handlar om att locka människor in i lagom stora utmaningar som är 

hanterbara för personen men ändå utmanande. Genom skapandet strävar man efter att utveckla en 

bemästringskompetens, en förmåga att ”bemästra” sin situation. (Ruud 2001:35). 

Vidare så kan i en estetisk upplevelse vissa fenomen uppstå. När du skapar något eller möter något 

som skapats, så kan en del händelser som hänger samman med personens upplevelse av livskvalitet 

inträda. Bland annat så kan man mötas av en ”känslomedvetenhet” (Ruud 2001:45). En person som 
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mår bra lever med en balans mellan hur denne har det känslomässigt, och hur han/hon förmår 

uttrycka. (Ruud 2001:44 ff). 

 

Man kan få, genom ett konstnärligt skapande eller en upplevelse, redskap att tolka sina känslor och 

tankar. Musik kan t.ex. vara en stark form för unga att hitta tydligare drag i sin personlighet. Om 

man möter något som sätter ord på ens innersta upplevelse, uppstår en medvetenhet om ens känslor 

och person och en stark erfarenhet av gemenskap. Till exempel sångtexter kan på ett klart sätt 

bekräfta något inom en som man inte formulerat, eller kan formulera. Känslomedvetenheten öppnar 

således upp för ett mer naturligt sätt att vara på, man känner sig mer bekväm med sin egen 

personlighet. (Ruud 2001:41-46). 

 

Kreativiteten är inte ett producerande, men är snarare ett gensvar på något. För att vara kreativ, 

måste man därför erövra viss mått av frihet, för att kunna producera och formulera detta gensvar. En 

viktig bit är upplevelsen av trygghet; att man får känna sig hemma; ”at-homeness” (Söderberg 

1999:42). Grunden för kreativiteten är denna trygghet och frihet. Friheten är en generositet i mötet 

med varandra där man låter den andre vara sig själv, där man låter den andre känna sig avslappnad 

och ’som hemma’. Frihetskontexten kan även definieras med frånvaron av behovet att manipulera 

och degradera den man möter. (Söderberg 1999:41ff). 

 

Vad det gäller hälsa och vår upplevelse av att må bra, är förmågan att ta ansvar för sitt eget liv, följa 

upp självständiga planer, att till en viss mån kunna råda över sin livssituation. För att kunna höja 

kvaliteten på sitt liv blir därför ansvaret man har för sina handlingar och de möjligheter man har till 

att handla, viktiga komponenter. Exempelvis så är just skapandet, ett sådant område där man kan få 

upplevelsen av att man utför en handling som man har kontroll över och som man ser ett tydligt och 

direkt ansvar för. Motsatskänslan kan vara vanmakt, och genom att hitta områden som man 

bemästrar, områden som man kan förvalta, så stärker man förutsättningarna för ett gott liv. Ofta 

uppstår detta fenomen bland t.ex. unga musiker som bildar band tillsammans, och genom att få en 

röst som musiker, hittar man också fram till att ha åsikter och tankar om politik och samhälle. 

(Ruud 2001:46ff). 

 

När en person tränar sig i att använda sina valmöjligheter och växer i sin förmåga att fatta 

självständiga beslut, stärks dennes upplevelse av livskvalitet. Användandet av kreativa medier så 

som skapande, bild, dans och musik, är även ett sätt att väcka våra förmågor att samarbeta och att 

uttrycka känslor. Detta ökar förståelsen, upplevelsen och medvetenheten om att vi tillhör ett större 
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sammanhang. Tränandet och utvecklandet av dessa förmågor stärker vår identitet och hjälper oss att 

väva samman våra inre bilder och våra yttre, våra bilder av oss själva och andras bilder av oss. Det 

avtryck vi lämnar genom vårt skapande ger oss en möjlighet att spegla oss själva mot samhället, och 

hjälper oss att hitta vår plats på den sociala och kulturella arenan. (Ruud 2001:46-49). 

 

Vikten av att hitta sin egen röst och sin egen åsikt är nära sammanbundet med livskvaliteten, genom 

att glömmer vi att lyssna till vårt inre, våra drömmar, men också vårt ansvar som individer, vår 

potential till kärlek och handling, allt som är vår inre röst, så kommer vi att förlora oss själva, och 

leva mer som döda och stela än sanna och kreativa. (Kjellqvist 1997: 242). 

 

Det konstnärliga språket har en förmåga att gestalta och definiera tankar och känslor som vi verbalt 

inte kan ge uttryck för lika enkelt. Genom de kreativa språken kan man formulera mottsatsfulla 

erfarenheter och djupa känslor som är av en annan art, som inte går att formulera med talspråk. 

(Ruud 2001:53). 

 

2:1:3 En öppen gemenskap? Möjligheter och problem 
Inom skolans väggar är vi som lärare satta att uppfostra och utbilda våra elever till demokratiska 

medlemmar. (Skollagen 2 §). Jag anser att eleverna är i en beroende ställning till oss, då vi står för 

agendan över hur de ska få växa i kunskap och som människor. Jag vill därför här i mitt arbete 

lägga in perspektiv från omvårdnads pedagogik. Inom sjukvården bär man en medvetenhet om att 

ett komplicerat förhållande kan uppstå när man ska hjälpa dem som är i beroende ställning. 

(Söderberg 1999:36). 

 

Utmaningen för dem som arbetar inom sjukvården ligger i att möta dem som kommer till sjukhuset 

och är i behov av praktisk hjälp och vård med respekt och vördnad. För att man på ett etiskt korrekt 

sätt ska kunna hjälpa en patient, måste man också arbeta på att förstå dennes situation. Vidare, för 

att en patients situation ska kunna förändras, måste patienten själv inse att han eller hon är i behov 

av den förändringen. Ser personen inte sitt behov av förändringen öppnar den sig inte heller för 

hjälpen. Då kan konsekvensen bli att han eller hon får svårt att hitta livskraft och att se något hopp i 

livet. Det finns en helig dimension inom människan som trycker på och som manar oss till att bli 

mer fria, mer oss själva, mer avskalade. (Söderberg 1999:36-39) Det som utgör en människas 

helighet är inte en dennes personlighet, eller handlingar, utan det är hon själv; det specifika med just 

denna människa i fråga som utgör hennes helighet. (Weil 1962:10-11) När vi möts med respekt och 

kärlek, talar det till vår sanna identitet och ”heliga” (Söderberg 1999:37) dimension, och ett mod 
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väcks inom oss som underlättar för oss att bli så fria att vi ser och vågar ta itu med vår potential och 

våra valmöjligheter. Det heliga utgörs av den punkt inom alla människor där vi har vårt okränkbara 

och unika värdighet.(Söderberg 1999:36-39). 

 

Eftersom denna punkt hos varje individ som är samma, oavsett tillstånd, hälsa och ohälsa, kan och 

bör vi behandla alla likvärdigt. Inom vården möter man ofta människor med inskränkt frihet, 

människor som av olika anledningar lider av psykiska eller fysiska besvär som hindrar dem från att 

uppskatta livet och sin tillvaro. Genom att bemöta en människa med respekten att den är okränkbar 

och ”helig” och genom att försöka locka fram i ljuset de möjligheter som finns i personens 

omständigheter, kan man underlätta för personen ifråga att erövra en personlig integritet och frihet. 

Detta sker mer handgripligt genom gemenskap och samtal. Mötet med andra ger en känsla av 

samhörighet som kan leda till att en persons isolering bryts. När vi lever som främlingar inför oss 

själva, förminskas vår förmåga att tolka och förstå våra erfarenheter. Men en gemenskap kan bli ett 

steg till att se det som är verkligt, en möjlighet till att se sig själv och sina erfarenheter från andra 

perspektiv. Frihet är att se verkligheten som den är och inte som man fantiserar om att den kan och 

ska vara. (Söderberg 1999:38 f). 

 

Hälsa och att vara i en hälsosam miljö utmärks av att man orkar se situationen man lever i utifrån ett 

verklighetsförankrat perspektiv och ett klart seende. Hälsa påverkas också av de människor jag 

kommer i kontakt med. En verklig frihet, och effektiv kommunikation infinner sig bara när jag är ett 

jag inför den jag möter, och den jag möter får vara ett verkligt du. För att ett sådant möte ska kunna 

äga rum måste jag avskaffa min förmåga att krympa ihop i mig själv, eftersom det deformerar mig 

som person, och kväver mitt frihetsutrymme. Hälsosamma sociala miljöer, där man kan känna 

frihet, är ett arbete att erövra ”a conquest” (Söderberg 1999:40) en kamp, något vi måste kämpa för 

att få till. Våra erfarenheter är vad som hjälper oss att växa oss starkare i denna kamp. Behållningen 

då vi strävar efter att bli mer närvarande i våra möten, är att vår medvetenhet inför andra 

människors erfarenheter fördjupas. (Söderberg 1999:38 f). 

 

När vi upplever att vi är som främlingar inför oss själva, kan vi inte handla. Att uppleva denna 

avskildhet, är att vara andligt hemlös. När vi lever i en sådan situation, där vi känner oss som 

främlingar inför oss själva, fängslade och oförmögna att handla, skapa, reagera, då behöver vi ett 

särskilt behov av känslomässigt skydd. För att hitta ett sådant skydd, kan man reagera på olika sätt, 

tex. gå in i sig själv, välja att inte se eller bry sig om dem runtomkring, allt för att skapa en distans 

till den oro och det obehag man lever i. Den fångenskap man kan uppleva är frånvaro motivation. 
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Att vara fri blir alltså dess motsats. En fri person upplever tillvaron som meningsfull och hittar 

motivationen till att handla, agera, skapa. (Söderberg 1999:39). 

 

När en person mer och mer sluter sig inom sig själv, förlorar denne inte bara motivationen, utan 

också känslomedvetenheten. En förlorad känslomedvetenhet, innebär att man tappar en 

grundläggande kommunikationsförmåga att förmedla de upplevelser och den information som 

känslorna innebär. Detta kan i sin tur leda till att inte man känner igen sig själv, man tappar 

kontakten med sig själv, och man blir därför också svårare för andra att förstå. Man tappar bort sina 

motiv, bevekelsegrunderna till ens handlingar och den egna viljan försvagas. (Ruud 2001:45). 

 

Motsatsen till detta främlingskap, är en medvetenhet och uppmärksamhet inför sina känslor, sin 

kropp och vilja. Denna medvetenhet är en viktig förutsättning för att kunna handla, och 

kommunicera, och således även ytterst viktigt för att livskvaliteten skall fördjupas. Konsten och det 

kreativa tilltalet är starka medier som söker sig till människans känsloliv snarare än intellekt. Det 

konstnärliga språket är unikt i sitt sätt att medvetandegöra våra känslor.(Söderberg 1999:40ff). 

Konstyttringar, estetisk verksamhet och kreativa upplevelser som talar till vår inre människa, som 

avslöjar och väcker upp våra känslor, samverkar därför till att stärka vår självkänsla och upplevelse 

av livskvalitet. (Ruud 2001:41-46). 

 

Hälsa är förmåga till handling. Människans känsla av välbefinnande är anknuten till modet och 

förmåga att ”handla”. (Ruud 2001:37) När en person utvecklar sin talang, och sin förmåga att 

hantera ett medium, tex. bildskapande, musik, dans, påverkas även i grunden den förmåga personen 

har till att våga ta plats med sin person och hur denne tar initiativ till handling. Skapandet öppnar 

upp för en tillhörighet som på olika sätt kan beröra de flesta områden i vår tillvaro, så som 

relationer till familj, vänner, vår sociala position, vår etnicitet, vår könsidentitet liksom vår 

tillhörighet rent globalt sett. Genom det konstnärliga språket får människan tillgång till ett 

uttryckssätt där de kan bära fram tankar och känslor som det inte alltid är så lätt att sätta ord på. 

(Ruud 2001:37-57). 

 

För att en sund gemenskap ska blomma, behövs kreativiteten. Kreativitet är att man ger av sig själv. 

När man ger av sig själv, till en annan människa, bryter man inte bara sin egen frånvaro, utan 

öppnar även upp för att den andre att komma ut ur sin. (Söderberg 1999:37ff) Styrkan i konsten och 

det aktiva skapandet är dess förmåga att öppna upp för oss en djupare förståelse om oss själva men 

även för det samhälle där vi lever. Den skapande kommunikationen har potential att plocka fram 
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känslor som vi undertrycker, den har en förmåga att locka fram mer och mer av den person som vi 

är, vare sig det handlar om konst som jag möter, utsätter mig för eller konst som jag själv är med 

och skapar. Det konstnärliga språket är ofta underskattat. Konsten möter våra grundläggande behov. 

Dess potential ligger i att vi genom en estetisk upplevelse ger näring åt våra själsliga dimensioner. 

Vi blir mer mottagliga, känsliga och öppna.(Einarsdotter-Whalgren 1997: 58f). 

 

2:2 Skapandet, samhället och demokratin 

2:2:1 Demokrati - Vi har något att dela med oss av! 
Vi möter många varningssignaler idag kring hur vi tar hand om vårt samhälle allt från 

miljökatastrofer och global uppvärmning, tredje världens fortsatta marginalisering till att svenska 

sextonåringar sparkar varandra till döds. Ansvaret att morgondagens omsorgsfulla 

samhällsmedborgare skapas i våra klassrum, blir tyngre och viktigare. (Falkenström 2005:4). 

 

Människovärdet är det vi alla delar, att man blir bemött utifrån att man har ett verkligt värde som 

människa är grunden för upplevelsen av livskvalitet. Människovärdet är inte beroende på hur vi blir 

bemötta av andra, det är konstant för alla människor oavsett ålder, etnicitet, kön, religion etc. men 

det är i mötet med varandra som det avslöjas hur vi förhåller oss till den andres människovärde, om 

det är värderat eller något man väljer att kränka och förneka. När någon blir mobbad, förlorar denne 

inte sitt värde, men möjligheten att få en erfarenhet av sitt värde har gått försummad. (Falkenström 

2005:25) Samhörighet och hemkänsla är viktigt i det samhälle där vi försöker att leva tillsammans. 

Gemenskapen i att vi alla lever på samma villkor ger en trygghetskänsla för existensen. Grunden för 

demokratin i vårt samhälle är att ingen ska kunna skaffa sig fördelar på andras bekostnad. 

(Falkenström 2005:14). 

 

Owe Wikström, är religionspsykolog och skriver i inledningen till Erik Fromms bok ”Kärlekens 

språk” att modeindustrin bygger på att ge oss dålig samvete och låg självkänsla över hur vi ser ut. 

Reklamvärlden arbetar hårt med att erbjuda varor som överbygger distansen mellan det vardagliga 

och det idealiserade. Mänsklighetens längtan efter bekräftelse och uppmärksamhet, är det som 

ständigt får oss på fall och lockar oss djupare in i konsumtionens labyrinter. (Fromm 2004:7). 

Skapandet av den moraliska medvetenheten som krävs för att vi ska engagera oss som goda 

samhällsmedborgare är en ständig process som man kan likna med smedens kamp att forma det 

glödheta järnet i smedjan. Vi måste ständigt vända oss inåt till smedjan, till hjärtat som är den plats 

där vår medmänsklighet formas fram. (May 1975:23). 
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En kreativ person behöver vara utrustad med ett ”skapande mod”. (May 1975:18) Det skapande 

modet karaktäriseras genom en förmåga att se problemlösningar, genom förmågan att hitta nya 

mönster och vägar för samhället att utvecklas genom när våra traditionella förslag inte kan nå 

längre. (May 1975:18) Den som utvecklar sin förmåga att skapa, kommer att vara bättre rustad till 

att se dessa nya formler, lösningar och strukturer, där många utan denna frihet bara vill ge upp. Det 

kreativa modet är grundläggande för ett att kunna engagera och ge sitt bidrag till formandet av ett 

nytt samhälle. (Dahlström 2002:176) Om man inte uttrycker sina egna ursprungliga idéer, om man 

inte lyssnar till sin egen varelse, har man förrått sig själv. Man har också förrått sitt samhälle om 

man inte ger till bidrag till helheten. (May 1975:10). 

 

För att kunna leva och handla utifrån detta mod att skapa och se nytt krävs en lyhördhet till vår egen 

person. Det krävs en respekt för den tyngd som den egna personen innebär; att jag som person har 

något att komma med. Det är en lång process, likt smedens arbete, och det man kämpar emot är 

rädsla och tomhet. När fruktan tar överhanden, och kontakten med ens egen röst och egna idéer 

upphör, försvinner även handlingsförmågan. Utan insikter om vår ”tyngd” (May 1975:17), vad vår 

inre människa egentligen vill, vad just jag har att komma med, blir våra val oreflekterade och 

likriktade utifrån vad vi tror förväntas av oss.(May 1975:18-22) I begreppet mod finns en paradox; 

”modets paradox”. (May 1975:17) Brottningen och det motsägelsefulla ligger i att vi måste våga tro 

och våga leva ut ett val, eller en tanke för att den ska bli tydlig för oss och andra. Samtidigt som vi 

måste tro på vår ide, måste vi även vara medvetna om att det kan bli fel, det kan vara ett dåligt 

förslag. Detta dubbla förhållande mellan övertygelse och tvivel, är karaktäristiskt för modet och 

förmågan att våga, att trots allt, gå i tro för att se om den ide man bär är god nog att bli till omsatt 

till praktisk verklighet. (May 1975:17-27).  

 

Vägen till utveckling går alltid genom en medvetenhet om att ens förslag och idéer kan vara fel. 

Den person som är absolut övertygad om att dennes alternativ är det enda rätta, kommer att kväva 

sin förmåga till kreativitet. Den personen riskerar att mer drivas av fanatism än av frihet. En 

fanatisk person har starkt begränsade möjligheter till att ta emot nya sanningar och flexibla 

lösningar på problem. Den person som har mod att engagera sig för ett förslag, en ide, och samtidigt 

kan erkänna att det finns tvivel, kommer alltid att vara bättre rustad till att se nya möjligheter, nya 

lösningar, nya sanningar. Det avgörande för utveckling, förändring och växt, är således att 

engagerat arbeta för en ide, inte för att det inte råder några tvivel, utan mer trots de tvivel som kan 

finnas med i bilden. (May 1975:18f). 
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2:2:2 Staten, skolan och skapandets roll  
Att skapande är viktigt och något som vårt samhälle vill värna om, förstår vi av de nationella 

kulturpolitiska mål som riksdagen slog fast 1974 och reviderade 1996. Där står att man vill verka 

för att alla barn (0-18 år) ska få möjlighet till att vara delaktiga i kulturlivet, att de ska ha tillgång 

till kulturupplevelser och till ett eget skapande. Man ser att kulturverksamhetens mål är att värna om 

de ungas yttrandefrihet och att man genom kulturen vill skapa verkliga förutsättningar för barn och 

unga att uttrycka sig och kommunicera. (SOU 2006:45 s 20ff). 

 

Kulturens betydelse består i att det utvecklar barnens och de ungas uppfostran till goda 

samhällsmedborgare genom att det ger dem förståelse för sin omvärld. Genom kultur och skapande 

får man insikt om sin historia, sin kulturs olika kreativa sätt att kommunicera på, kan således känna 

sig hemma i sin kultur. De utvecklar även en förmåga kunna leva sin in i andra människors 

värderingar och levnads villkor. Därför är det viktigt att vi tar tillvara på det kreativa tilltal som 

kultur och skapande tillför vårt samhälle för att de ungas förståelse skall uppmuntras och breddas på 

så många sätt som möjligt. (Regeringen, 2007). 

 

Konst anses ibland vara en biprodukt som kommer av att ett samhälle utvecklas. Istället är konsten 

och samhällets kreativa förmågor, det som är grundläggande för att ett samhälle ska växa och 

utvecklas. Konsten borde ha ett högre anseende än vad det idag har utifrån dess exceptionella 

potential. Kreativa människor kan utifrån sin konst kommunicera gemenskap, uttrycka de 

solidariska och moraliska värden som efterfrågas. Styrkan i konsten är att man har möjlighet att från 

ett annat perspektiv lägga fram viktiga frågor från samhällsdebatten. Utan att det blir 

samhällsmedborgaren skrivet på näsan, så öppnar konsten upp samtal och medvetandegör de sociala 

skeenden som pågår, för att slå vakt om det som bör bevaras, men även som uppmaning till aktion 

för det som måste förändras. (Einarsdotter-Whalgren s 59). 

 

Det samhälle som främjar kulturell mångfald, konstnärlig kvalitet och förnyelse kan således 

motverka de negativa verkningar som den ökade kommersialiseringen kan ha på våra unga och vårt 

samhälle. Genom att barn och unga får tillgång till den kommunikation som god kultur kan innebära 

hjälper man dem att hitta vägar till ett eget skapande. Det är viktigt att vuxenvärlden vakar över 

kulturens plats i barns och ungas skolvärld, för att just rättigheter som yttrandefrihet skall kunna 

efterföljas. (SOU 2006:45 s 28). Vidare så framhåller FN:s barnkonvention att konventionsstaterna 

fullt ut ska främja barnets möjligheter till att delta i det konstnärliga och kulturella livets 
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möjligheter för att få fördjupade kunskaper inom dessa områden. Yttrandefriheten och rättigheter att 

uttrycka sig med fler medier än talspråk, grundar sig på att barnets skolgång ska leda till att denne 

får möjligheter till att utveckla sin personlighet, sina anlag och sin psykiska och fysiska förmåga. 

(SOU 2006:45 s 28; FN:s Barnkonvention artiklar 31, 12, 13, 29). 

 

Vi har idag en samhällsform som kännetecknas av omflyttningar, upplösningar av traditioner, 

lokalsamhället, etc., förändringar som hotar att lämna människan fragmentarisk och med mer och 

mer isolerade liv. Här kan kulturen verka som ett system som upprätthåller och överför traditioner 

och språk, och motverkar således den slitsamma splittringen. När barn och unga får växa upp i en 

miljö där traditioner och kultur är tydliga, så motverkas känslan av social isolering och 

meningslöshet. (Ruud 2001:38). 
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3 Resultat av intervjuundersökningen 
3:1 Presentation av mina respondenter 
Jag har i mitt arbete valt att fokusera min forskning kring fem kvinnors tankar, deras syn och 

erfarenheter av skapande och självkänsla. De är som tidigare angivits i åldrarna 40-60 år. Alla 

praktiserar de någon konstform, primärt bild. Jag har valt att fingera deras namn som med följande 

definitioner: 

 

Lärare D(anande), arbetar som lärare inom gymnasiet, med bild och svenska, även en del hotell och 

restaurang. 

Lärare K(reativ), arbetar som högstadielärare inom bild och matematik. 

Lärare S(kapande), varit yrkesverksam gymnasielärare i 20 år inom naturvetenskap och bild, men 

arbetar nu på heltid med konstnärsrelaterade uppdrag åt landstinget.  

Lärare V(årdande), yrkesverksam vårdlärare och lektor, inom omvårdnad och etik. I mån av tid 

även bildkonstnär på fritiden.  

Terapeut B(ild), yrkesverksam bildterapeut och diakon.  

 

Tre av de fem respondenterna är lärare inom bildämnet, en är vårdlärare vid universitetet och en är 

bildterapeut. Jag valde att intervjua vårdläraren (Lärare V) för att få hennes expertis angående de 

vårdande aspekterna kring emotionell hälsa och kreativitet. Jag valde att intervjua en bildterapeut 

(Terapeut B) för att dels kunna kontra hennes erfarenheter mot den litteratur jag läst, dels för att få 

hennes perspektiv på skapandets möjligheter som ligger utanför skolans traditionella bild ramar. Jag 

valde in dessa två respondenter trots deras frånvaro av erfarenheter inom gymnasieskolan, i hopp 

om att deras mer ofärgade perspektiv på skapandet ska tillföra nycklar som vi i skolan ibland 

negligerar eller inte av okunskap kan se. 

 

Här följer en sammanfattning av de huvudlinjer som finns hos de tankar och erfarenheter mina 

respondenter har delat med sig av under de kvalitativa intervjuerna.  

 

Respondenternas definitioner av följande centrala ord. Den som uttrycker definitionen står med 
sitt namn i parentes efter varje citat.  
 
Kreativitet: En drivkraft att förverkliga saker. (Lärare K) Tändstickan som sätter igång 

skapandet.(Lärare D). ”Att se något nytt i det redan givna. Kreativitet är skapande ut ur det som 
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finns, så ser man nya möjligheter och det håller vi på med hela livet, var vi än befinner oss så 

försöker vi se nya möjligheter i detta.” (Lärare V). ”kreativitet, eller kreativ förmåga är att kunna 

kombinera gamla saker till något nytt”. (Lärare S). ”Samma sak som skapande, kreativitet är 

skaparkraften som startar skapandet.” (Terapeut B). 

Skapande: ”När kreativitet tagit materiel form. Något jag utför med mina händer./---/ Det jag gör 

med min kropp har sina rötter i min hjärna och kommer att avspegla hur det ser ut i min hjärna”. 

(Lärare S). Något som börjar inifrån som en liten längtan, tanke. Det som sker när intuitionen 

kopplas till min rörelse. ”Börjar ju som en liten tanke, en liten längtan någonstans, i människan att 

man vill åstadkomma något fysiskt på något sätt. Att man vill göra något. Skapa något som man sett 

tidigare – eller som man inte har sett. (Lärare D). ”Att man handlar, formar, att man medvetet 

påverkar något” (Lärare K) Lärare V anser att skapande och kreativitet är samma sak.  

”Något jag gör inifrån, något jag gör med min hand, när intuitionen kopplas ihop med min rörelse.” 

(Terapeut B).  

Självbild: ”Den bild jag har av mig själv. Det jag avläst om mig själv där jag satt avtryck. Men i 

min  självbild kan ju ligga att jag är både älskad och hatad, välkommen och ovälkommen. Duktig 

och dum.” (Terapeut B). ”Andras avspegling av vem jag är.” (Lärare S). ”De värderingarna och de 

åsikter jag har, det är min uppgift att på något sätt omsätta dem i handling. Och så försöka uttrycka 

det, att leva och göra, för att på så vis bli tydligt.” (Lärare V). ”Den bild jag och andra har av mig” 

(Lärare D) ”Hur jag ser på mig själv, hur jag tror att andra uppfattar mig”. (Lärare K). 

Livskvalitet: ”Att väva ihop detta till en bild som håller som gör att jag se att jag är okey i världen 

på mina villkor ger en god kvalitet till livet.” (Terapeut B). En inre trygghet vilket leder till trygga 

relationer. Förtroende för andra, vilket ger gemenskap. Att jag försöker göra bruk på de gåvor jag 

utefter de förutsättningar jag har. (Lärare V). ”Livskvalitet är som en bukett, som består av olika 

saker som jag behöver.” (Lärare S). ”Att man har en trygghet i sig själv /---/ att man har trygga 

relationer. Att man har förtroende för människor. Det handlar om gemenskap. /---/ jag har en 

gudstro, som är livskvalité – det är en styrka/---/ trygghet och en utmaning. Det handlar livskvalitén 

också om. Att det är något som både utmanar med ger trygghet också.” (Lärare D) ”Att jag hittar 

aspekter i min tillvaro som jag tycker om och kan uppskatta”. (Lärare K). 

 

3:2 Varför mår vi bra av att skapa? 
Respondenterna hävdar att ett estetiskt skapande i skolan är viktigt just utifrån den enkla 

anledningen att vi mår bra av att skapa. Givetvis finns det grundläggande bitar inom de teoretiska 

ämnena som vi behöver, men det finns även viktiga bitar inom de praktiska ämnena, så som estetisk 

verksamhet, som ger sin typ av tillfredställelse. ”…var sak har sin plats. Allting behövs /---/ Man 
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behöver jobba praktiskt, man behöver jobba med kroppen och med händerna och utveckla den sidan 

av sig själv.”(Lärare D). Det vi mår bra av är möjligheten till att få uttrycka oss. Lärare S ser 

skapandet som: ”En sammanhängande kedja mellan min tanke och min handling.  Min tanke blir 

uttryckt i en handling. Och den blir sedan utläsbar både för mig själv och andra.” (Lärare S).  

 

Skapandets styrka är att eleverna får en möjlighet att ge ett ”materialiserat avtryck”, (Lärare D) ett 

synligt och konkret avtryck i tiden. Eleverna får, enligt respondenterna Lärare D, Terapeut B och 

Lärare S, möjlighet att kommunicera på andra sätt än bara genom ord, t.ex. genom att använda 

kroppen för att forma och visualisera något. Det som eleven säger genom sitt skapande är unikt, 

bara denne kan säga just idag det denne säger, på det sätt som denne just nu har valt. Varje bild, och 

varje streck är olik ett annat. Skapande baserar sig på och färgas alltid av den person man är, menar 

respondenterna. Speciellt Lärare V understryker att det är därför som det egna skapandet tjänar till 

att stärka eleverna i formandet av sin identitet. Eftersom den ”skapar-idé” (Lärare V) eleven fått 

resulterar i ett fysiskt resultat, hjälps eleven till att mer och mer få syn på sig själv och sina 

klasskompisar. Även om eleverna genom bildämnet har fått vissa ramar, kanske ett gemensamt 

tema för sitt arbete, så filtreras det de vill förmedla alltid genom dem själva, produkten blir i det 

avseendet alltid unikt.  

…skapandet berör så djupt. Det jag gör är aldrig bara en bild, det är aldrig bara ett sträck. Utan det är något som jag 

har gjort, och kan man ta emot ett streck, man tar inte bara emot strecket, utan man tar också emot människan. 

(Terapeut B). 

Lärare K förklarar varför hon tror att vi mår bra av att skapa utifrån att det även handlar om 

friheten, att det är ett ”roligt ämne”:  

Jag tror att det är det där att uttrycka sig. Uhm. Att man får göra något som inte bara är tråkigt, teoretiskt uppstyltat; 

’så här ska du skriva annars är det fel’ att det inom bilden är lite ja, även om det är styrda uppgifter så är det ändå 

lite mer fritt’ att du får uttrycka det du vill. Det tror jag är bra. 

 

Respondenterna menar att en av de stora styrkorna med den estetiska verksamheten är just dess 

möjligheter att ge eleverna en frihet inom sina givna ramar för att utveckla sin kreativitet. En frihet 

som saknas inom ämnen som matematik, hävdar Lärare K, där det alltid finns ett rätt svar. Inom 

matematiken står slutprodukten i första rum. Trots att du kämpat med en uppgift, kanske lagt ner 

flera timmar och engagemang, om slutresultatet ändå inte är rätt, kommer inte ditt engagemang att 

synas i betyget. Där står primärt om ditt slutresultat är godkänt eller inte. Lärare K, som undervisar i 

både bild och matematik, illustrerar hur diskussionen kan gå mellan lärare och elev inom 

mattematikämnet kontra bilden; ” Visst har jag jobbat bra!!? Ja, men du nådde ändå inte målet! Men 
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målet för bild, är att du skapar bilder. Har man skapat en bild som man har kämpat med, måste man 

få godkänt.” 

 

Inom den bildterapeutiska traditionen, representerad av respondent Terapeut B, finns det en djup 

tilltro till att skapande stärker vårt välbefinnande. Terapeut B hävdar som de andra respondenterna 

att bilden är ett språk, men tillsammans med Lärare S drar hon det ett steg längre genom att säga att 

vi kan lägga våra känslor i vårt skapande. Om vi bär på mycket ilska, så kan vi lägga vår ilska i 

bilden. Genom skapandet kan man konstruktivt bearbeta påfrestande upplevelser och känslor för att 

på så vis komma vidare. Dessa respondenter hävdar att känslor som trycks ner och inte får finnas 

hos en människa, leder till psykisk ohälsa. Därför blir bilden ett tacksamt redskap att bearbeta 

känslor som annars lätt trycks undan.  

Negativa känslor som får ligga inom oss /---/ blir ju som en förstoppning. Det blir som en stor svart klump som man 

inte kan leva med egentligen /---/ har man nåt av de här verktygen, de här estetiska verktygen, så tror jag att man kan 

bearbeta livet /---/ att få redskap att formulera sig, få självförtroende att formulera sig. (Lärare S) 

 

Kampen att hitta fram till en enhetlig självbild är ett arbete enligt respondenterna. Terapeut B och 

Lärare S plockar upp frågor som vem är jag? Vad tycker jag om? Vem tycker om mig? Har jag en 

bra kropp? Duger jag om jag får finnar? Livet i sig är ett formande av identiteten, menar Terapeut 

B, och detta är en omfattande kreativ process i sig. 

I min självbild kan ju ligga att jag är både älskad och hatad, välkommen och ovälkommen. Duktig och dum. Att 

väva ihop detta till en bild som håller, som gör att jag ser att jag är okej i världen på mina villkor. Det kräver ett 

arbete. (Terapeut B). 

 

Detta påstående stärks av Lärare V som förklarar att de elever som genomgår svåra perioder i sina 

liv, ibland måste stänga av delar av sin personlighet för att överleva. Det leder ofta till att det 

uppstår en klyfta mellan personens egna självbild, och omgivningens bild av henne eller honom, 

man får således en splittrad självbild. Allt stöd som vi i skolan kan ge våra elever vad det gäller att 

hjälpa dem att hitta vidare i denna process, kommer att stärka deras livskvalitet, menar Lärare V. 

Det som utvecklar en människas självbild är de möjligheter denne hittar för att bli mer och mer 

tydlig för sig själv, säger hon. Enligt Lärare V är detta något som vi kommer åt, alltid när vi skapar, 

även det som kan tyckas vara en enkel och banal bild i ett klassrum, så är det ändå ett skapande som 

stärker vår inre process att förtydliga inför oss själva vem vi är. De olika fragment som min 

självbild består av konkretiseras och speglas i det jag skapat. Jag blir mer och mer tydlig inför mig 

själv men även för dem runtomkring.  
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Vi behöver skapande och kreativitet för att det är en förmåga att ”se något nytt i det redan givna” 

(Lärare V) De inre skapandeprocesser som pågår samtidigt som elevernas praktiska skapande, 

samverkar till elevernas formande av sin självbild. Vi tränar indirekt våra elever till att se 

möjligheter på fler områden än de estetiska. Inom skapandet har vi tillgång till praktiska medel för 

att locka fram ett mod hos våra elever till att ta plats, till att dela med sig av sig själv och sin person. 

När vi vågar ta plats, när jag som människa mer och mer växer till i den identitet jag har. ”Då jag 

impregnerar min omgivning med min egen kvalitet, då blir jag också tydlig för mig själv! De 

värderingarna och de åsikter jag har, det är min uppgift att på något sätt omsätta dem i handling.” 

(Lärare V). 

3:3 Problem som kan uppstå i en skapande gemenskap  
Mina respondenter anser att eftersom man har sig själv som råmaterial, så kan sådant som eleverna 

bär på komma att avslöjas extra tydligt i ett skapande klassrum eftersom verksamheten leder till att 

man, som elev gör ett avtryck där jaget blir tydligt. Både bra och dåliga känslor och erfarenheter 

som eleverna bär på kan komma att ta form i det man skapat. Även om man som elev inte vill, så 

präglas verket av den som skapat det. Flera av mina respondenter anser att detta är styrkan i det 

kreativa skapandet; att man som person alltid präglar sitt verk med sitt inre, detta gör varje skapat 

verk unikt. 

 

Samtidigt tror mina respondenter att det ofta är detta som också är problemet med skapandet. Att 

sätta sitt eget avtryck innebär en sårbarhet som för många kan kännas hotfull, säger Lärare S. Att 

vara förmögen att fatta självständiga beslut om motiv, färg, form och gestaltning, visserligen inom 

uppgiftens givna ramar, kan bli pressande för den elev som har svag självkänsla. Obehaget inför 

måstet att lita på sina egna beslut, sin egen vilja och smak kan bli för starkt, menar Lärare S. Då 

man inom många andra ämnen har ett facit på om man gjort rätt och bli således styrd av detta, 

upplevs frånvaron av ett rätt sätt att producera en bild på, mer hotfull än inspirerande och kan 

resultera i att eleven inte vill försöka prestera något alls, tror Lärare K. ” Många av dem som inte 

vågar hålla på med bild, de är ju faktiskt de som att förutom att de kanske är lite svaga i bild, så 

tänker man att de också är lite bräckliga, liksom lite osäkra, de tror inte riktigt på sig själva.” 

(Lärare K). 

 

Inom bildämnet sätter man ofta upp bilderna på väggen, till fritt beskådande för alla. Som kontrast 

har vi ämnen som svenska, där uppgifter ofta kan få stå relativt anonyma med uppsatser som bara 

läses av läraren, förklarar Lärare S. Eftersom det kreativa ämnet kan upplevas som hotfullt, för de 

elever som befinner sig i ett sådant stadium där man inte vill utlämna sig, uppmanar mina 
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respondenter därför vikten av att arbeta med atmosfären i klassrummet för att den ska bli så trygg 

som möjligt.  

 

3:4 Hur kan vi arbeta för att få en god stämning i klassrummet?  
Något som sammanfattar en tanken kring den goda klassrumsmiljön som samtliga respondenter 

efterfrågar, är att det måste borde få vara en plats där det uppmärksammas att en del i att vara 

människa är att vara felbar. När vi som människor känner oss välkomna, upplever vi den trygghet 

som stärker vår goda självbild, säger Lärare V. På olika sätt beskriver respondenterna hur detta att 

mötas av värme, öppnar upp för en tilltro till vår egen förmåga och kapacitet. ”Tycker man att jag är 

okej i det här rummet /---/ då blir man ju kreativ!” (Terapeut B). Då vi vågar stå för vad vi tycker, 

hittar vi också mod till att komma på nya tankar, något som är grundläggande för en växande 

kreativitet, menar Lärare S. Lärare D, uttrycker att det är sällan skapande i sig själv som är felet, om 

en elev har stor avsaknad av skapande förmåga, utan hävdar att: 

…ju skörare man är desto större problem blir det att behöva vara utsatt för den där hemska känslan av att kanske bli 

utdömd, att man är dålig. Då undviker man det hellre /---/ problemet är ju inte det estetiska skapandet utan just den 

svaga självkänslan. (Lärare D). 

 

Alla respondenter understryker att det som är fundamentalt viktigt för att klassrumsmiljön ska 

upplevas som trygg, är att det är en plats där jag är sedd. Ett sätt att beskriva känslan av att vara 

sedd, är att man som elev känner sig respekterad. Att eleven får en upplevelse av att det han/hon 

skapar tas emot med respekt:  

Överhuvudtaget när vi gör något, om jag planterar en blomma… Om någon trampar på den då blir jag ledsen. Och 

det är samma sak med blid. Respekten för det skapade! Det tycker jag är oerhört viktigt. Och något vi måste komma 

ihåg. (Terapeut B). 

 

Respekt och vördnad för det egna skapandet och för klasskompisarnas skapande, kommer inte bara 

att infinna sig helt spontant, utan något man måste arbeta aktivt för på flera plan, men att enkelt 

prata om vilken ordning och attityd man vill ha i klassrummet, kan enligt mina respondenter, inte 

underskattas. Om man för ett samtal med eleverna kring skapande: vad man tycker är roligt med 

verksamheten, vad som kan kännas mindre behagligt, att många av oss ofta kan vara rädda för vad 

andra ska tycka om det man gör, etc. så kan man lyckas avdramatisera ämnet något.  

 

Samtliga av respondenterna hävdar att det finns en hämmande tanke kring att det man skapar ska 

vara fint. Denna fördom kan man stävja, genom att prata om vad ämnet handlar om. Att medvetande 

göra att Estetiskt Skapande är ett ämne där vi tränar den kreativa förmågan, att det är ett ämne där vi 
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övar oss i att kommunicera. Mina respondenter beskriver vikten av att det skapande ämnet inte får 

handla om att prestera bilder utifrån en bedömningsskala där det finns en dold agenda för vad som 

är rätt och fel, fint och fult, bra och dåligt, utan åter igen, att det handlar om varje individs unika 

kommunikation.  

 

Som tidigare nämnt kan en persons svaga självkänsla vara ett problem i en skapande process. I ett 

klassrum där vi vill uppmuntra ett kreativt tänkande, är det därför extra viktigt att vi arbetar med att 

hitta vägar för eleverna att hantera sin egen ”självcensur”.(Lärare S). Fördömelsen och kritiserandet 

av de egna idéerna är i många fall det som står ivägen för att en god ide ska ta form och något som 

dödar engagemanget för ett estetiskt projekt. Kampen för att stävja självcensuren, kan man ana hos 

alla mina respondenter men understryks starkast av Lärare D, Lärare S och Terapeut B. 

”Prestationsångesten, [paus] att komma ur den här jämförelselustan. Jag ser det viktigaste i mitt 

jobb, för att starta det kreativa flödet. För att få igång och starta det.”  (Lärare D). 

 

För de elever som upplevs som särskilt svaga i bildämnet, och visar tendenser att ha en vacklande 

självkänsla med svårigheter att ta egna beslut, för dem passar de styrda, mer tekniska uppgifterna 

bättre. Det vill säga uppgifter med så pass fasta ramar att eleven inte behöver utelämna sig själv, 

inte behöver ta egna initiativ. Lärare K berättar om hur även de ”bild-svaga” (Lärare D) men till 

ytan tuffa eleverna, också generellt presterar bättre på dessa styrda, mer tekniska uppgifter; hur  

de klarar de styrda uppgifterna så bra, de tråkiga övningarna, som jag tycker är, ja som tex. perspektiv. De klarar det 

för att då vet dom hur de ska göra, de behöver inte utelämna sig själva. Det är - gör ett rum. Och så där. Klart. De 

kommer som aldrig till skott, det blir aldrig något mer eller något större. Det kanske beror just på det att de inte 

vågar visa, vågar inte utelämna sig själv på något vis. (Lärare K). 

 

Mina respondenter uppmuntrar till samtal och diskussioner kring hur goda idéer föds, att påminna 

eleverna om att de inte ska jämföra sig med varandra att det inte är ”okej” att se ner på varandras 

bilder, men att skolan är en plats för träning. Genom att arbeta med gruppdynamiken och att aktivt 

verka för att skapa en trygg atmosfär, blir eleverna själva också medvetna om sin roll i att 

gemenskapen i klassen blir god. Vidare framför Terapeut B, tanken att om jag som lärare hittar sätt 

att respektera mina elevers bilder, och skapande, smittar det så småningom av sig till eleverna, och 

lockar dem till att respektera sitt eget och sina klasskompisars skapande.  

 

Atmosfären i klassrummet kan jag, som lärare, även påverka genom att jag noga tänker igenom 

vilka övningar jag vill använda. Att jag ibland har övningar där det inte kan bli vackert och ibland 
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att man har övningar med material som göra att det blir vackert det man skapar. Att man lockar 

eleverna bort från produkttänkande, och mer uppmuntrar processen och engagemanget. Att läraren 

kan påminna eleverna om att ämnet är en möjlighet för dem att träna sitt visuella språk. Mina 

respondenter uppmuntrar att man avdramatiserar ämnet, att det inte gör något om det kanske blir lite 

fel. Att man kanske till och med säger till sina elever ”det gör inget om det blir fult, du måste ju 

träna!” (Lärare K) den öppna kommunikationen ökar potentialen för en öppnare stämning i 

klassrummet, som i ett längre perspektiv öppnar upp för eleverna att skapa lättare, bättre och friare. 

 

Men en pedagogisk förmåga att väcka intresse, och med övningar som ovan nämnda, kan man även 

komma åt de elever som väljer att inte engagera sig i ämnet. Mina respondenter, speciellt Lärare B , 

Lärare D och Lärare V menar att man kan möta de elever som har en tendens att inte prestera något 

på bildlektionerna för att de i förväg har dömt ut sitt skapande. Med goda övningar och tålamod kan 

man nå elever som på förhand bestämt sin prestation som fult och för dåligt. Om uppnåendet av det 

”vackra”, eller ”rätta” rent uttalat inte är målet för uppgiften, har de inget att sätta emot för att slippa 

genomföra uppgiften, och såldes kan man ”locka dem ut ur oviljan”. (Lärare V). 

 

Eftersom skolan strävar efter att uppfostra eleverna till att leva som goda samhällsmedborgare, är 

det extra viktigt att man tar itu med problem och attityder som kan finnas i en otrygg klass. ”Att 

skapa en tillåtande atmosfär” (Lärare K) är givetvis hela lärarkollektivets uppdrag, men inom ramen 

för de kreativa ämnena, kan man åskådliggöra tendenser och problem från ett annat perspektiv. 

T.ex. kan det vara svårare att framhärda som mobbare om man får se någon visualisera en 

utfrysning.  

 

Andra bra övningar som öppnar tankarna till mer existentiella värden och etiska frågor, kan vara 

t.ex. måla på givna teman som kärlek och det får inte vara ett hjärta, visualisering av det behagliga; 

sådant som elever kan tänkas vara glada och tacksamma för. Övningar med teman som dessa, ger 

eleverna en möjlighet att bearbeta moral och etik, rätt och fel, på ett mer emotionellt plan, och 

stärker och uppmuntrar elevernas tänkande kring livskvalitet, både för egen del, men också för 

kollektivets. (Terapeut B). 

 

Två av tre respondenter (Lärare S, Terapeut B) framför tanken på att vi inom det estetiska 

skapandet borde ta i beaktande behovet av en uppvärmning/ned-varvning. Eleverna går från ämne 

till ämne. Inför ett lektionspass i engelska eller en idrottslektion så arbetar man medvetet med 

”warm-up-s” och uppvärmnings övningar, men hur ser det ut i det kreativa klassrummet? Mina 
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respondenter efterfrågar en enkel stund när lektionen börjat då man skapar utifrån vissa givna 

ramar, enkla mönster, under musik t.ex., en uppvärmning inför att skapa, så att tanken får stilla sig 

och eleverna har en möjlighet att ”komma i kapp sig själva”. (Lärare S). 

  

3:5 Vad är utmärkande för en god ledare, en bra lärare? 
En bra lärare är, enligt mina respondenter, en person som ställer krav, uppmuntrar eleverna till att ta 

ansvar, utmanar och tror på elevernas potential. Framför allt understryker respondenter vikten av att 

läraren blir en god ledare i klassrummet när denne ser sina elever. Inte bara med ett slentrianaktigt 

leende eller ett svävande hej i korridoren, som Lärare D nämner, utan att man medvetet går in för att 

se sina elever. Att läraren medvetet söker ögonkontakt och ett möte med sina elever, hävdar Lärare 

K. Vidare säger Lärare V att en bra lärare möter eleverna med respekt, och har en förmåga att locka 

fram det varje elev är bäst på. ”En bra lärare en person som säger till, när någon behandlar någon 

annan illa, en person som går in och vågar ta på allvar skolans roll att uppfostra” säger Lärare S. 

 

3:6 Vilka delar inom skapandet stärker våra elever, i ett samhällsintegrerat 
perspektiv? 
Den estetiska verksamheten kan läggas upp på ett sätt där jag som elev tar plats som den person jag 

är, på ett individuellt plan. Inom ämnet finns också potentialen att visa på hur ”jag” är en del i ett 

större sammanhang. Via ett skapande ämne har man möjlighet att koppla in de frågor som pågår på 

inom den allmänna debatten, menar Lärare S. När vi kan koppla in aktuella frågor som pågår i 

samhället, med elevernas vardag, desto mer uppmuntrar vi dem att hitta sig själva även i ett större 

mer samhälls engagerat perspektiv. Således möjliggör vi för eleverna att lättare hitta sin röst, i det 

stora sorlet av många röster, för att på så vis även hitta fram till egna tankar, åsikter och 

ställningstaganden, dvs. medvetna och ansvarstagande samhällsmedborgare, är ett resonemang som 

inte bara Lärare S för, utan även Lärare D och Lärare K. 

 

Inom ramen för skapande kan våra elever öva sig på samarbete. Ett elevarbete kan stå för sig själv, 

som en individuell röst, men kan också fogas samman med andra elevers arbeten och perspektiv. En 

persons skapande som fogas till andras skapande, kan öppna upp och åskådliggöra gemenskap och 

sammanhang. Som Lärare D uttrycker det; ”Jag gör min del i en större helhet,/…/känslan av 

sammanhang bidrar till människans välbefinnande.” Lärare D menar med ”jag” den person som 

skapar i en mer generell kontexts. Genom skapandet får vi redskap att tolka och förstå mig oss 

själva, men också den omvärld vi lever i. För att elevernas självbild ska aktualiseras i uppgiften 
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behöver ramarna och temat för uppgiften gå att anknyta till deras egen verklighet. Därför är det 

viktigt att man väljer uppgifter som är relevanta och kopplade till elevens vardag, förklarar Lärare 

D. 

 

Mina respondenter uppmuntrar att vi samtalar med eleverna kring reklam och hur TV, radio och 

tidningar påverkar oss. Genom att prata om bilder och massmedia, övar vi oss i förståelsen av de 

olika medier som samhället idag kommunicerar på. När eleverna själva skapar denna typ av bilder 

erövrar de verktyg för sitt samhällsengagemang. Då nu skolan ger utbildning inom massmedia; 

film; reklambranschen, etc.; hur dessa olika verktyg fungerar och används, får eleverna tillgång till 

yttrandefriheten och demokratin, de får möjlighet att använda de kanaler som redan brukas i 

samhället. Det ger eleven inträde till att tolka och koppla ihop sig själv, sin världsbild och självbild, 

med omvärldens olika bilder och budskap. Så här säger Lärare D kring arbete med film, kläder och 

reklam; ”…hjälper mig förstå  mekanismerna i det sammanhang jag är i, i den kultur där jag finns. 

Jag lär mig förstå språken för skapande…”. 

 

Att föra diskussion kring massmedias visuella kommunikation kan stärka elevens självbild, och 

relation till sin omvärld. Genom att t. ex. analysera hur modebilder manipuleras via photoshop, kan 

det öppnas upp större insikter och kanske ett välbefinnande hos eleverna inför sin eget utseende, 

pratar både Lärare S och Lärare K om. För att våra elever ska inspireras till att vara de kreativa 

människor som arbetslivet efterfrågar, är det viktigt att de frågor samhället brottas med, integreras i 

skolan inom lämpligt lekfulla ramar. Lärare V berättar om hur frihet, glädje och möjligheter till att 

göra bort sig, utrustar människan till att lättare se möjligheter. Även Terapeut B understryker vikten 

av att få leka.  

 

Flera av mina respondenter understryker fördelen att man inom ämnet skapande har man möjlighet 

att sitta i grupp och prata om varandras bilder. Att skapa samtalsmöjligheter där eleverna uppmanas 

att presentera t.ex. en egen bild, och låta klasskamraterna kommentera med positiv och utvecklande 

kritik stärker den sociala kompetensen, förmågan att ta och ge kritik samt tränar elevens seende av 

bilder. Genom samtalet blir bilden något mer verkligt, det blir ett presenterande av sin egen bild, 

sina val av motiv och material och tankar, jag får en möjlighet att bli sedd, och att öva mig i att se 

mina klasskamrater.  

 

Lärare S lägger samman skapande och behovet av att konsumera. Skapandet förtydligar det egna 

personligheten. Den som skapar, hävdar hon, blir inte lika beroende av att konsumera för att 
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kompensera och dölja sin osäkerhet. Med konsumtion menar hon det fenomen som uppstår där vi 

försöker investera i ”rätt saker” för att få bättre självkänsla. Som exempel nämner hon kinesiska 

unga kvinnor som låter förlänga sina ben genom smärtsamma operationer.  

”det här med att operera sin kropp, det är ju den yttersta konsekvensen av konsumismen. Att man så att säga kan 

tillföra något i det yttre, av det som man känner att man inte bär inom sig. Jag tror att de estetiska ämnena är ett 

vapen./---/ jag tror att skapande verksamhet är direkt kontraproduktivt till konsumismen. Den som skapar behöver 

inte konsumera! /---/ Jag tror alltså att konsumtion delvis handlar om att fylla de här hålen som uppstår i en av dåligt 

självförtroende, dålig självbild” (Lärare S). 

 

Lärare V ger sitt perspektiv på skapandet roll, i relation till vårt samhälle, genom att förtydliga hur 

hela vår tillvaro baseras på vår förmåga att vara kreativa. Hon menar att den kreativa förmågan är 

den ventil vi använder för att omforma det vi möter i livet, till något konstruktivt. Att kreativiteten 

är grunden för livskvaliteten, att kunna se ett mönster i det som sker. Vårt samhälle bygger på 

relationer, vår förmåga att vi tar hand om varandra. När vi går igenom livet, behöver vi 

kommunicera på alla sätt möjliga, för att känna gemenskap och för att kunna bearbeta det vi går 

igenom. Lärare V och Lärare S tror att det är förmåga att bearbeta som vi tränar oss i att använda, 

när vi skapar, och att det därför är absolut grundläggande för livskvalitén.  
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4 Diskussion och analys 
 
I syftet finns formulerat att arbetet är ett försök till att undersöka hur en kreativ verksamhet, som 

bildämnet inom kursen estetisk verksamhet på gymnasieskolan, kan påverka elevers självbild och 

livskvalitet. Jag ville genom litteraturstudier och intervjuer se hur elever kan komma att påverkas av 

det skapande som skolan uppmuntrar dem till. Jag ville också se hur detta fält kan komma att 

utrusta och förbereda dem i sitt kommande yrkesliv, då kreativitet ofta efterfrågas på 

arbetsmarknaden.  

 

I denna forskning hittar vi dimensioner inom skapandet som påverkar elevernas självbild; att det 

finns aspekter inom klassrumssituationen som kan vara hämmande/stärkande för skapandet; att det 

finns bättre/sämre uppgifter att använda sig av inom bildämnet, som kan stärka/sänka en vacklande 

självbild. Man kan även se att det finns potential inom ämnet som utrustar eleverna till att bli de 

problemlösande människor som arbetslivet söker. Uppsatsen visar att det inom ramen för skapande 

finns verktyg som kan åstadkomma detta, men hävdar inte att det är ämnet estetisk verksamhet 

ensamt förunnat att kunna bidra med dessa dimensioner.  

 

4:1 Livskvalitet och hälsa  
Socialstyrelsen uppmärksammar att unga mår sämre idag än tidigare. (Socialstyrelsen 2005, 2006). 

Ruud (2001) skriver om att en medvetenhet om ens känslor och upplevelser, är grundläggande för 

livskvaliteten, men att förmåga att uttrycka dessa känslor även är fundamentalt för den emotionella 

hälsan. Han definierar en känslomedvetenhet, där man som person lever i balans mellan hur denne 

har det känslomässigt och hur han/hon förmår uttrycka det. Min litteratur, i synnerhet Söderberg 

(1999) och Ruud (2001), hävdar tillsammans med mina respondenter att det estetiska skapandet är 

ett språk för våra inre, mer svårdefinierade känslor. Utifrån detta vill jag därför dra den slutsatsen 

att estetisk verksamhet kan vara ett verktyg till att skapa balans och den känslomedvetenhet som 

Ruud (2001) efterfrågar. Något som även står i enlighet med kursplanen för estetisk verksamhet 

(Bilaga 1) där vi uppmanas att med estetiska uttrycksmedel uttrycka tankar, känslor och handlingar. 

Vi ser i Ruud (2001) och Kjellkvist (1997) resonemang att vikten att lära känna sin egen röst, inre 

röst som något grundläggande för självkännedom och emotionell hälsa. En bild som samstämmer 

men även kompliceras något av May (1975) respondenterna Lärare K och Lärare V, som hävdar att 

vi inte bara behöver känna vår röst, men också leva med ett mod att uttrycka den. Genom estetisk 

verksamhet uppmuntrar vi och hjälper eleverna att utvecklas i denna kommunikation. I litteraturen 
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ser vi hur Ruud hävdar att man genom ett konstnärligt skapande eller en upplevelse, får redskap att 

tolka sina känslor och tankar, och möjlighet att bekräfta något inom en som man inte formulerat, 

eller kan formulera, blir den skapande verksamheten en möjlighet till en verklighetsförankrad 

självbild.  En verklighetsförankring som är i enlighet med Söderbergs forskning (1999), en väg till 

äkta frihet. Vidare argument för den kreativa verksamhetens hälsosamma aspekter framförs genom 

det resonemang Ruud, (2001) som även står i samklang med mina respondenter, Lärare V och 

Lärare K, då han menar att skapandet ger en möjlighet att ta ansvar för sitt liv. I skapandet har vi ett 

begränsat område som vi tydligt ser våra handlingar, vårt ansvar och dess konsekvenser och att dess 

motsats är vanmakt. 

 

Einarsdotter-Whalgren talar om att den som skapar är en person ”som gör liv” (1997:81). Här ser vi 

skapandets unika förmåga. Att skapandet kan få tjäna som ett medium där vi använder drömmar och 

tankar till något konkret, att skapandet kan ge konturer och form åt det vi bär i vårt inre, att 

skapandet kan ”ge liv” i det yttre det vi berörts av i vårt inre. Detta bör ses som en del av skapandets 

styrka och en viktig process som skolan inom bildämnet genom estetisk verksamhet kan hjälpa 

elever till att utvecklas inom.  

 

4:2 Klassrummet  
Respondenterna talar om att skapandet i skolan måste vara kopplat till elevernas vardag, för att det 

ska väcka intresse. Något som även styrks av Ruud (2001), då han talar om hur en medvetenhet 

uppstår om man möter något som sätter ord på ens innersta upplevelse, att det uppstår en 

medvetenhet om ens känslor och person, men även hur man kan få en stark erfarenhet av 

gemenskap genom kreativa medier. Han ger som exempel när en sångtext på ett klart sätt bekräfta 

något inom en som man inte medvetet formulerat. Denna upplevelse av samhörighet, stämmer bra 

överens med Söderbergs (1999) hälsoforskning kring behovet av att känna sig hemma (”at-

homeness”). Hemkänslan och tryggheten som kommer med att man känner gemenskap och 

samhörighet, att man känner sig sedd och har en plats, är även enligt mina respondenter grunden för 

ett gott klassrum där man vågar skapa. 

 

Skapandet av detta klassrum där man känner sig avslappnad och hemma, är givetvis viktigt inom 

alla ämnen. Falkenström (2005) kopplar ihop sina tankar kring hemkänslan med samhörigheten och 

människovärdet. Det känns som en kärnfull aspekt att vi i skolan ständigt står i utmaningen att 

uppmärksamma elevernas människovärde. En dålig självkänsla och självförtroende ligger i att man 

inte känner sig trygg inför sitt eget värde. Under våra tonår verkar vi vara speciellt känsliga och 
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inkännande inför vad vårt värde som människa är. Falkenströms redogörelse över varför en 

kränkande situation som tex. mobbning, är så skadande för självbilden, då hon menar att det inte 

handlar om att man inte har ett värde, utan att möjligheten till att få en erfarenhet av sitt värde har 

försummas. 

 

Erfarenheter som talar till vår inre person, som den typ av upplevelse som Ruud (2001) talar om, 

där våra känslor kopplas, formleras eller visualiseras av någon annan, oerhört vikiga för upprätta 

erfarenheten av gemenskap på ett djupare plan. Falkenström (2005) understryker att grunden för 

demokrati är just samhörigheten, att ingen ska kunna skaffa sig fördelar på någon annans bekostnad. 

En sann hemkänsla i våra klassrum utmärker sig genom att vi ser på varandra, bemöter varandra 

utifrån att vi har samma värde, lever på samma villkor, min existens är ovillkorlig, inte något som 

kan kränkas eller ifrågasättas av någon annan. Att vi människor är just så känsliga för vårt värde 

och i behov av att bekräfta det inför oss själva och andra, styrks av Wikströms (Fromm 2004) tankar 

kring konsumtionen. Wikström menar, som även min respondent Lärare S, att det är vår osäkerhet 

som för oss in i ett konsumtionsmissbruk, för att bli tydliga för oss själva och vår omgivning. Lärare 

S gör en intressant samtidsanalys, där hon menar att massmedias hårda tryck manipulerar elevernas 

självbild och trissar upp konsumtionen. I kontexten självkänsla och skapande, är det extra intressant 

att Lärare S drar den parallellen att det är just frånvaron av skapandet, möjligheten till att göra 

avtryck som tydliggör den egna personen, som leder till att konsumtionen idag inte vet några 

gränser. Som exempel ger hon de kinesiska flickor som köper längre ben för att hitta självkänsla 

och egenvärde. 

 

Söderbergs (1999) forskning visar att elevernas behov av bekräftelse är grundläggande för att få 

växa vidare i självinsikt. Söderberg (1999) hävdar att för att en människa ska kunna bli hjälpt till ett 

förändrat liv, till en förändrad mer helhetlig och sann självbild t.ex. så måste personen se sitt behov 

av denna förändring. 

 

Vikten av att se och möta våra elever understryks både av Söderberg (1999) och av respondenterna 

Vördnaden och respekten, som man eftersträvar inom vården är kanske just det vi ska försöka 

greppa inom bildämnet för att våra elever ska våga tro på sina idéer och sin potential. Vi ska inte gå 

in som kuratorer, för att söka hjälpa elever som mår dåligt men genom våra möten under lektionstid, 

kan vi väcka både insikt om behovet av förändring. Elevens hälsa och upplevelse av livskvalitet kan 

stärkas genom att eleven i skapandet får syn på sig själv, men också genom att vi som lärare 

försöker möta denne med just respekt och kärlek. Både eleven som person, men också genom att ta 
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emot vad den skapar, som Terapeut B hävdar, att det är aldrig bara ett streck man tar emot – att det 

är även personen bakom bilden som man tar emot. 

 

4:3 Att förhålla sig till elevernas bilder 
Det finns två linjer som måste balanseras i bemötandet av elevernas skapande. Den ena är 

vördnaden och den heliga dimensionen, framförd av Söderberg (1999), Weil (1962) och Terapeut B 

(intervju). Men även Wolgers (1998) perspektiv med ”fria” bilder.  

 

Det är djärvt att se det eleverna skapat som en möjlighet till att ta emot, inte bara ett ”steck” 

(Terapeut B) från eleven, utan också ”människan” bakom strecket. Att vi kan möta personen bakom 

varje skapad bit, i det denne har skapat och när vi negligerar ett det någon skapat, så negligerar vi i 

och med detta även personen i sak som har skapat föremålet eller bilden. Detta radikala sätt att se på 

vad våra elever skapar blir en inställning som gynnar elevens upplevelse av att vara unik, att eleven 

får erfara respekt på fler plan än att ”bara” bli respekterad för vad denne säger. I vår strävan att 

eleverna ska utvecklas till omsorgsfulla medborgare, så tror jag att ju fler områden som eleverna 

blir bemötta med respekt, och får upplevelsen av att vi som lärare och människor tar dem på stort 

allvar, desto mer naturligt blir det för dem att, i sin tur, försöka möta andra med respekt.  

 

Wolgers motsatta linjen behövs då denna inställning kan bli leda till viss förenkling och 

överdramatisering, (att man tar emot hela eleven i och med att man tar emot dennes bild). Wolgers 

(1998) tankar, i mötet med våra elever och deras verk visar en linje som är friare och uppmanar till 

distans till det skapade. Hur det eleverna skapar bär ett avtryck av dem, men att de inte är sina verk. 

Här ser vi en styrka i att uppmuntra och prata med elevgruppen om behovet att överlämna sina 

bilder, att låta bilderna kommunicera för sig själv. Det eleven själv ser i sin eller andras bilder 

behöver få vara fritt från den egna personen som skapat bilden. Att prata med eleverna om att deras 

bilder är skapade av dem men de är inte sina bilder, kan därför bidrar till en mer öppen atmosfär i 

klassrummet, utan att ta bort styrkan i att eleven ger just sitt eget unika avtryck i skapandet.  

 

Dahlström (2002) gör en viktig samtidsanalys då han hävdar att det råder en stark kulturell 

konvention som styr oss i vårt seende och i vår uppfattning om vad som är vackert. Resonemanget 

kretsar kring hur denna konvention begränsar vår upplevelse av vad som är vackert och 

intresseväckande, till att försöka passa in i denna specifika form. Hans analys stämmer väl in på den 

erfarenhet som mina respondenter har, där de upplever att eleverna är hämmade i sitt skapande till 

att hävda att det finns rätt, fel, fult och fint. Dahlström tillsammans med mina respondenter, (Lärare 
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S och Terapeut B är de som tydligast formulerade sina farhågor) uppmanar till att om vi försöker 

beskriva konst och skapande mer i ordalag som ”spännande, tankeväckande och intressant” 

(Dahlström 2002:115) så skulle vi antagligen bli mer frigjorda från detta kategoriserande. Detta kan 

i skolan medvetandegöras genom samtal i elevgrupper, om hur vår västerländska tradition trots ett 

globaliserat samhälle, ändå präglar vårt tycke och smak kring vad som är vackert, kan öppna upp 

oväntad frihet för många till att skapa mer självständigt. 

 

Ruud (2001) talar om att skapandet kommunicerar tillhörighet, om jag som elev är osäker på min 

tillhörighet, vem jag är, vem jag vill tillhöra, vem jag borde tillhöra, var jag hör hemma socialt, 

kulturellt, etc. så hämmas jag givetvis av detta i mitt skapande. Även detta styrker vikten av att vi 

som lärare arbetar med stämningen i klassrummet. I kommunikationen gällande just tillhörigheten, 

tror jag att den estetiska, ofta mer subtila och diffusa språkdräkten, därför kan vara en styrka att få 

experimentera med, för att hitta mer och mer av sin tillhörighet. Som Ruud hävdar, tror även jag att, 

våra elever får tillgång till ett uttryckssätt som lämpar sig exceptionellt bra, till att just bära fram de 

tankar och upplevelser som man inte alltid kan och vågar definiera med talade ord. Genom de 

kreativa medierna, finns tillåtelsen att formulera de kanske motsägelsefulla erfarenheterna som vi 

som människor bär på. Som min respondent, Terapeut B uttryckte det att vår självbild ofta består av 

motsatser, att vi både kan tycka om oss själva och tycka illa om oss själva.  

 

4:4 Klassrummets atmosfär 
Einarsdotter-Whalgren (1997) talar om att man som konstnär måste vara beredd att våga offra 

status, eftersom det innebär en klar risk att bli kritiserad från omgivningen. Detta stämmer bra med 

den öppna miljö av trygghet som respondenterna efterfrågar i intervjuerna. Att läraren tar på allvar 

det mod som behövs byggas upp för att eleverna ska våga gå in i den värld där man skapar bilder 

som är personliga bör inte nonchaleras. Medvetenheten om att det eleverna skapar kan komma att 

påverka deras status i klassrummet, och därmed också hämma dem i deras prestationer, är en tråd 

som går igenom det respondenternas tankar såväl som litteratur. Detta berör atmosfären i 

klassrummet, det stora behovet av att eleverna får känna sig trygga i klassrummet. Det berör också 

att man som skapande elev kan behöva en uppstartningssträcka, för att kunna hitta det egna tilltalet, 

det unika uttrycket i sitt skapande och det egna rummet där jag kan skapa.  

 

Lärarens uppdrag samstämmer med musikterapins uppdrag, så till vida att det handlar om att 

uppmuntra den bemästrings kompetens som Ruud (2001) talar om. Genom den skapande 

verksamheten utvecklas en förmåga att tänka problemlösande banor hos eleverna. Inom det kreativa 
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ämnesområdet finns enligt Lärare V redskap till att stärka elevernas förmåga att hantera livets olika 

situationer, förmågan att se lösningar och mönster, nya perspektiv. 

 

Flera av källorna (May 1975, Dahlström 2002), hävdar att skapandeprocessen är ett grundläggande 

drag hos människan, och drivkraften till att utvecklas. Ruud (2001) går så långt att han hävdar att 

den bör ses som den högsta formen av emotionell hälsa. Vidare förstår vi även av litteraturen att det 

inte är processer som är begränsade till konstnärer och uppfinnare, och som Lärare D understryker , 

att det inte är skapandet som är ett tråkigt eller onödigt moment i skolgången, utan att det i ofta kan 

vara just den bristande självkänslan som är hämmande till ett utvecklande skapande. I uppsatsens 

forskning, både vad det gäller litteraturen och intervjuerna, upprepas att skapandet är att på ett 

förverkligande sätt uttrycka sig själv, att det ofta finns brister i elevernas självkänsla och respekt för 

den egna personen, som står som hinder till att våga skapandet. Om det är så som Ruud hävdar, att 

skapande är den högsta formen av emotionell hälsa, så borde frånvaro av skapande vara ett tecken 

på att eleverna mår dåligt. Att det finns brister i deras självkänsla och livskvalitet som hindrar detta 

skapande.  

 

4:5 Samhället och demokratin, ett ansvar att dela med sig 
Den estetiska verksamhetens potential att väcka en vidgad samhällsmedvetenhet belyses av de 

aspekter som May (1975) lyfter fram då han hävdar att vi är alla bärare av idéer och tankar. Då jag 

som människa väljer att inte lyssna till mig själv, förråder jag min person, men även mitt samhälle 

eftersom jag väljer att inte ta ge mitt bidrag till helheten. Således benämner May detta att vi inte 

bara har rättigheter till det offentliga rummet utan även skyldigheter att engagera oss. Från mitt 

perspektiv är detta en sällsynt men oerhört viktig aspekt för ett mer dynamiskt levande och 

kärleksfullt samhälle. Kanske kan vi utifrån tänkandet kring rättigheter och skyldigheter få ett 

sundare förhållande till ansvar, inflytande, auktoritetspersoner och demokrati. En viktig dimension 

till demokratin är således medvetenheten om att vi har en röst, som vi har rättighet att använda men 

också en skyldighet att bruka. 

 

Dessa tankeprocesser som behöver fördjupas hos människan, för gemene man liksom för våra 

elever illustreras bra av den blid av smedjan som May (1975) framhåller. May hävdar att det är 

inifrån hjärtat som vår medmänsklighet växer fram, och att det är ett ständigt arbete i det lilla. I 

skolan innebär det som mina respondenter även uppmärksammat, att det är en fråga om att se och 

uppmärksamma eleverna, i det lilla. Att markera de elaka kommentarernas onödighet och att 

uppmuntra de små glädjeämnena, att komma med det tydliga ”hej-et” i korridoren, hur en klar 
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medveten blick som ser kan bekräfta de goda initiativen hos eleverna. Kanske man rent poetiskt kan 

använda May’s bild med att säga att järnet i smedjan måste hållas varmt av kärleken och omsorgen 

till eleverna, för att kunna forma dem till ett skarpt och smidigt verktyg. Att hamra och försöka 

forma en människa utan kärlek kommer att krossa och förstöra mer än förändra.  

 

May (1975) och Ruud (2001) tillsammans med respondenterna redogör för den stora rädsla som 

finns för att misslyckas. May (1975) talar om för att något nytt ska komma måste man våga prova, 

man måste ta risken att ens idé kanske inte fungerar eller blir så bra som man kanske önskar. Ett 

omfamnande till riskerna till misslyckande skulle avdramatisera skapandet och öppna upp för 

skaparglädjen. Det skulle avväpna de bildsvaga elever som Lärare K och Lärare B pratar om, och 

det skulle råda lite bot på den självcensur som Lärare S och Terapeut B nämner. Att uppmuntra 

eleverna inom ett kreativt ämne blir således att locka dem till att engagerat arbeta med en uppgift 

inte på grund av att de är så övertygade om att det kommer att bli så bra, men att våga arbeta och 

prova sig fram trots de tvivel som finns.  

 

Estetiskt Skapande är som Lärare K hävdar, ett processämne, där risken för misslyckanden alltid 

kommer att vara närvarande. Närheten till ett misslyckande är inte ett tillåtet argument för att inte 

försöka prestera. Om vi lyckas att etablera denna inställning till skapande, utrustar skolan eleverna 

till att gå ut i arbetslivet med frimodighet att se lösningar och möjligheter i problem som de kan 

möta. Om de lär sig att våga lyssna på sina idéer, mer än till sin självcensur, vet vi aldrig vilka 

riktningar vårt samhälle kan utvecklas i. Mod att möta misslyckanden inte som nederlag, utan som 

en del i att utvecklas, som person och som del av något större. Ett mod som både stärker elevernas 

självbild och gemenskap i klassrummet.  

 

4:6 Ett samhälle som utvecklas? 
Om vi tillåter skapande att vara detta processämne, så kommer vi att ha ett ämne där våra elever på 

ett ”lekfullt” (Terapeut B) plan utvecklar sin förmåga att se de nya mönster vårt samhälle behöver 

för att utvecklas. Som både May (1975) och Dahlström (2002) framhåller tillsammans med Lärare S 

är denna förmåga grundläggande för att engagerat våga vara delaktig i skapandet av ett nytt 

samhälle. 

 

Vad gäller skolans uppdrag att forma goda samhällsmedborgare så kan man se att just lärarens 

uppdrag kommer från två håll. Lärare L framhåller i intervjun att det är de små och återkommande 

kommentarerna, tillrättavisningarna i klassrummet och i korridoren som fostrar eleverna till goda 
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och omsorgsfulla människor. Hur det är lärarnas kollektiva ansvar att uppfostra eleverna, och säga 

till om de gör något som är fel eller orätt. Enligt uppsatsen hävdar respondenterna och Dahlström 

(2002) att det finns inbyggt i bildämnet som fenomen mer specifika möjligheter till denna sociala 

fostran. Att den som utvecklar sin förmåga att skapa, blir en god samhällsmedlem i och med sin 

förmåga att se nya formler, nya lösningar, nya strukturer, där många bara vill ge upp. Kvaliteter 

som är grundläggande för att orka engagera sig i att vidare skapa samhället.  

 

Utöver dessa delar med kommentarer, uppmuntran och tillrättavisningar, finns även goda 

möjligheter till ytterligare träning bland eleverna sinsemellan för en god social atmosfär. Eftersom 

flera av respondenterna uppmuntrar och efterfrågar att man låter klasserna några gånger per termin 

få sitta tillsammans i grupper och prata om varandras bilder, bör vi inom skolan inte underskatta 

denna möjlighet. Träningen samverkar alltså inte bara med att de måste analysera och samtala om 

varandras bilder utan hjälper eleverna till att spegla sig själva mot klasskompisar och till att hitta en 

roll i samhället. Träningen att ge och ta kritik rustar eleverna till att formulera sina åsikter och till 

att stå för dem, kvalitéer som är viktiga i ett självständigt liv. Det stärker också modet att ge det 

bidrag till samhället som May (1975) talar om att vi har som skyldighet.  

 

Lärare K har presenterat att en kommunikation kring det eleven själv skapat också leder till 

bearbetning av andra värden. I samtalet kring elevernas bilder övas då inte bara den sociala 

kommunikationen, människor emellan, utan också den bildliga kommunikationen genom det 

eleverna skapat. Och att det då samverkar på ännu ett plan med formandet av goda värden, i hjärtat. 

Att vår strävan efter att eleverna ska växa i empati och omsorg, inte bara berör dem på ett 

intellektuellt plan utan också dras in i deras mer subtila och djupsinniga dimensioner, dvs. deras själ 

och hjärta. Då elevens moraliska fostran inte bara svävar på ett ytligt plan, utan även får kontakt 

med elevens inre, kommer det att samverka med skolans uppdrag att forma framtidens medborgare, 

på ett djupare mer långtgående sätt.  

 

Uppmuntrande är de många röster som uppmuntrar samtalet kring skapandet och de kreativa 

språken. Flera av mina respondenter uppmärksammade att vi borde prata mer om ämnet, och 

elevernas eget skapande. Även SOUs rapport, frågar om inte mötet med kultur och skapande inte 

skulle fördjupas om vi valde att föra ett samtal kring elevernas kulturupplevelser och egna arbeten. 

 

Både SOU (2006), Ruud (2001) och respondenterna hävdar att det är viktigt att ungdomars 

förutsättningar att uttrycka sig och kommunicera utvecklas inom en estetisk verksamhet. Uppsatsen 
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visar att eleverna genom det kreativa skapandet kan stärkas i sin självbild, då de övar sig i att fatta 

självständiga beslut och får således mer och mer syn på sig själva. En del i elevernas välbefinnande 

är att de kan och vågar göra sin röst hörd, inför sig själva och i klassrummet. Uppsatsen visar vidare 

att eleverna, genom de estetiska språken får tillträde till den officiella arenan, där de genom en 

uppövad kreativitet har mångfasetterade metoder att utöva sin yttrandefrihet på, men även hitta nya 

vägar och problemlösande alternativ till de utmaningar som arbetslivet erbjuder.  

 

Frågeställningarnas svar i korthet 
Vilka argument finns hos respondenterna och i litteraturen som förespråkar konst och ett 

eget kreativt skapande? 

De argument respondenterna och litteraturen ger som förespråkar konst och ett eget kreativt 

skapande är att skapandet är en viktig kommunikation som hjälper människan se, möta och tolka 

sina känslor och tankar i en mer konkret, materialiserad form. Konstens språk är själens och 

känslornas språk, då det enligt Ruud, Söderberg, Kjellkvist, Einarsdotter-Whalgren, och samtliga av 

respondenterna, har en förmåga att uttrycka människans inre ofta mer svårdefinierbara känslor, i en 

annan språkdräkt än ordets.   

 

Hur kan bildämnet inom gymnasieskolans kurs estetisk verksamhet, erbjuda ett skapande 

stärker elevernas självbild och livskvalitet? 

Livskvalitet definieras enligt Ruud och Söderberg av en balans mellan hur man mår och hur man 

förmår att uttrycka det. Därför blir bildämnet ett redskap som stärker elevernas livskvalitet, då 

ämnet syftar still att utveckla elevens förmåga att uttrycka tankar, känslor och upplevelser. (Bilaga 

1). Einarsdotter-Whalgren, Kjellkvist, Söderberg, Ruud, tillsammans med respondenter uttrycker att 

människan lär känna sig själv då hon får göra ett avtryck i det yttre, något av det som hon bär i sitt 

inre. Eleven får genom bildämnet inom gymnasieskolans kurs estetisk verksamhet redskap till att få 

syn på och få perspektiv på sin person, men det kan inte förväntas av skapandet att presentera 

elevens fulla personlighet, då en människa utgörs av många komplexa dimensioner. Eleven får 

genom ämnet en möjlighet till en mer nyanserad och något mer verklighetsförankrad självbild, då 

skapandet visualiserar personligheten på ett annat sätt än den vardagliga kommunikationen. Lärare 

V, Lärare S, Terapeut B, litteraturens Ruud, May, Söderberg och Kjellkvist, menar att den person 

som inte har kontakt med sitt inre, inte förmå uttrycka det, kommer att uppleva ohälsa och ett 

främlingskap inför sig själv och andra. Elevens självbild och livskvalitet stärks även av möjligheten 

till att ta ansvar för sitt liv, då den på ett begränsat område ser att dennes handlingar och val får 

konsekvenser, en erfarenhet som tydligast framförts av Lärare V och Lärare K. 
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Hur kan bildämnet inom gymnasieskolans kurs estetisk verksamhet uppmuntra och utbilda 

eleverna till bärare av den kreativitet som efterfrågas av samhälle och arbetsliv? 

Bildämnet syftar även till att väcka intresse för kultur och skapande verksamhet i ett vidare 

perspektiv (Bilaga 1). Falkenström understryker att grunden för demokrati är samhörigheten. Den 

enskilde eleven spelar sin del i ett större sammanhang. Genom att eleven blir tydlig för sig själv, 

och sina klasskamrater hittar vi öppningar för det demokratiska samhället, en plats där vi alla har 

möjligheter och skyldigheter att bidra. Respondenterna tillsammans med Dahlström uppmuntrar till 

samtal kring skapandet, för att få eleverna till att reflektera över vad som är individuella åsikter, 

tyckanden och vad som är ett stereotypt tänkande. Jag anser att det är relevant att eleverna 

medvetandegörs att det finns svar som är politiskt korrekta och förväntade. Ämnet kan uppmuntra 

eleverna till att experimentera och utforska sin kreativitet, bortom den som Lärare S uttrycker 

”förödande självcensuren”. Då eleverna, som May poängterar, hitta en kreativitet som vågar tänka i 

vidare problemlösande banor, som så ofta efterfrågas i arbetslivet. 

4:7 Slutsats  
En kreativ verksamhet påverkar elevers självbild och livskvalitet, då eleven får ett verktyg att 

kommunicera på ett annat sätt en genom ord. Skapandet blir ett avtryck där eleven kan avläsa sig 

själv, och dem runtomkring. Skapandet blir ett alternativt sätt för eleven att göra ett påtagligt 

avtryck. Söderberg (1999) och Ruud (2001) upplyser om att det är en viktig process för människan 

att stå i utmaningen inför det fria skapandet eftersom man där som människa utifrån sin egen 

person, uppmanas att skapa och fatta beslut. Även om det kan handla om enkla beslut som färg och 

form, påverkas och synliggörs självbilden. Respondenternas erfarenhet säger att skapandet kan 

upplevas som hotfullt för den elev som har en vacklande självkänsla, eftersom skapandet innebär 

självständiga beslut. Lärare K ställer detta i kontrast till ämnet mattematik där det oftast finns ett 

rätt svar och tillvägagångssätt. Eftersom skapandet då blir en sårbarhet, där eleven visar för 

klasskamraterna en sida av sin personlighet, pålyser respondenterna att det är viktigt att 

klassrummet är en trygg miljö där man vågar experimentera och göra misstag. Genom samtal kring 

skapandet och genom att läraren arbetar på att se eleverna anser respondenterna att klassrummets 

atmosfär blir mer skaparvänlig och respekterande. Arbetet undersöker även vilken potential 

bildämnet har till att utrusta eleverna till att bli goda samhällsmedlemmar. Uppsatsen visar utifrån 

litteratur och kvalitativa intervjuer att bildämnet har potential att uppmuntra eleverna till att bli goda 

samhällsmedlemmar, om vi som lärare uppmuntrar eleverna till att se det unika i klasskamraternas 

unika uttryck. Inom bildskapandet kan eleverna öva sig i att se och respektera varandras bilder, 

varandras olikheter och likheter. Vad det gäller ämnet potential att uppmuntra eleverna till att bli 
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goda medlemmar i vårt samhälle understryker Ruud (2001) kulturens och skapandets förmåga att 

skapa känsla av gemenskap och delaktighet, något som uppmuntrar elevernas möjligheter till 

engagemang i samhället. Vidare ger enligt Lärare D, bildkommunikationen eleven tillträde till 

yttrandefriheten, eftersom mycket av dagens kommunikation sker via kreativa multimediala 

kanaler. Elevernas potential till att bli de kreativa yrkesverksamma människor som efterfrågas på 

arbetsmarknaden påverkas och stärks av bildämnet. Då eleverna redan i klassrummet uppmuntras 

till att prova på och experimentera med skapandet, får de färdigheter att tänka problemlösande, 

något som de kommer att har användning för ute i ett kreativt arbetsliv. Ett hot mot kreativiteten 

som särskilt Lärare S uppmärksammar är ”självcensuren”. Hon menar att elevernas vilja att ibland 

förkasta sina idéer innan de vågat prova dem, är ett problem för ett samhälle som vill utvecklas. Då 

kan man inom ramen för bildämnet erbjuda en lämplig miljö för idéer att födas, experimenteras 

med, och eleven kan således få erfarenheten att självcensuren inte alltid behövs.  
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Bilagor 

Bilaga nr 1; Kursplan för Estetisk Verksamhet, vid gymnasieskolan 

Ämnets syfte 

Utbildningen i ämnet estetisk verksamhet syftar till att utveckla och stimulera elevens kreativitet 
och lust att använda estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och handlingar. Ämnet 
syftar även till att väcka intresse och förståelse av kultur och skapande verksamhet i ett vidare 
perspektiv. 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i estetisk verksamhet sträva efter att eleven 

genom estetisk verksamhet utvecklar sin fantasi och lust att uttrycka sig, 

blir medveten om de estetiska uttryckens roll och användning samt stimuleras till eget skapande, 

utvecklar sin känsla för estetiska värden och deras betydelse för individ och samhälle, 

blir förtrogen med kulturverksamhet inom det estetiska området samt utvecklar sin förmåga att 
tolka och bedöma vardagliga estetiska företeelser, 

tillägnar sig kunskaper om och erfarenheter av estetisk verksamhet samt får möjlighet till 
kulturhistorisk allmänbildning. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad  

Under årtusenden har högtstående kulturer kännetecknats av att de estetiska värdena beaktats och 
uppskattats. Byggnader, väggmålningar, konstföremål, klädedräkt, teater, musikinstrument och 
litteratur vittnar om gångna generationers intresse för det sköna och funktionella i livet. Även i 
dagens samhälle omges människan av konstnärliga och estetiska uttryck. Ämnet estetisk 
verksamhet ger en introduktion till olika estetiska verksamheter.  

Estetisk verksamhet kan inriktas mot olika estetiska områden såsom bild, dans, musik, formgivning 
eller teater. I ämnet ingår skapande eller konstnärlig verksamhet, som även kan vara av 
gränsöverskridande karaktär, där olika estetiska uttrycksformer både kan blandas och utövas sida 
vid sida. Såväl traditionella konstnärliga metoder som nyare digitala för framställning av 
konstnärliga produkter kan ingå i ämnet. Också upplevelser och reflexion är en del av ämnet. 

Ämnet omfattar kursen Estetisk verksamhet som är en kärnämneskurs. 

 

Skolverket 2008-06-01  



  
 

Bilaga nr 2; Frågor vid kvalitativ intervju 
 

KVALITATIVINTERVJU: 
Estetisk verksamhet (50 gy.p.) kan inriktas mot olika estetiska områden såsom bild, dans, musik, formgivning eller 
teater och är en kärnämneskurs.   
 
 Baserat på Dina tankar och erfarenheter vill jag be Dig försöka urskilja; 
 
VILKA FAKTORER FINNS inom ämnet ESTETISK VERKSAMHET PÅ GYMNASIESKOLAN som stärker 
elevhälsan; elevers självkänsla och livskvalitet?  
 
 
Elevernas självbild och självkänsla stärks, påverkas, bearbetas inom flera olika ämnen, men vilka faktorer tror 

du finns inom ramen för bildverksamheten?  

 

Bildarbete som på ett plan handlar om konkreta uppgifter - som att vi övar tekniker, bildtolkning, och medial 

kommunikation, kan på andra plan påverka/motverka en konstruktiv självbild. Vad tror du att det finns för 

processer och utmaningar som samverkar/motverkar stärkandet av elevens självbild? 

 
Gymnasieskolan har kursen Estetisk Verksamhet där alla elever – även de som icke har ett specialintresse av estetiska 
ämnen, ändå behöver engagera sig i något av inriktningarna; vad ser du för belägg till att elever som inte är 
specialintresserade av skapande ändå ska ha det som ett ämne i sin skolgång?  
 

- Hur tror du att ämnet kan påverka dem i deras formande av självbild och självkänsla? Vad kan vara 
negativt?  
- Hur tror du man kan arbeta för att verksamheten ska stärka även den bildsvaga eleven? 

 
Hur kan elevernas världsbild bearbetas genom en estetisk verksamhet? 
 
Hur tror du att man kan jobba för att elever ska kunna erfara / hur jobbar du för att dina elever ska erfara 
  livskvalitet i den värld som de är i? 
 
Kollektivet: 
Skolan skall forma och utrusta ungdomar till goda samhällsmedlemmar, vad ser du att den estetiska verksamheten 
i skolan har att bidra med i det uppdraget? 
 
Kreativitet efterfrågas i arbetslivet, hur kan en estetisk verksamhet utbilda och stärka eleverna till att uppnå de 
förväntningar och krav som arbetslivet medför, tror du? 
 
Hur skulle du definiera ordet? 
 
Kreativitet? 
Identitet?  
Skapande? 
Självbild? 
Livskvalitet?  
 
Vad utmärker en bra ledare/lärare?  


