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Vad anser pedagoger i särskolan att deras arbete med bild och skapande tillför eleverna och undervisningen?  
Ämnet är intressant eftersom få undersökningar om den pedagogiska praktiken i särskolan har hittats. Syftet 
med denna studie är därför att undersöka hur pedagoger arbetar med bild och skapande, vilka syfte och mål de 
har och vad de anser att bild och skapande tillför eleverna och undervisningen i särskolan. 
 
Vygotskijs (2003) kulturhistoriska dialektiska teori har använts i studien, eftersom den åberopar ett estetiskt 
synsätt, en helhetssyn, där man tror på individen som ett kreativt subjekt. Relationen mellan barn och vuxna är 
betydelsefull, barnet behöver vägledning och vad barnet kan göra idag med vuxenhjälp, kommer de att vara 
kapabelt att göra självständigt i morgon (Vygotskij, 2003).  
 
I litteraturdelen tas upp att bildämnet har en viktig roll i skolans uppdrag, ämnet ska både vara en del av 
helheten och samtidigt ansvara för karaktäristiska inslag (Wetterholm, 2001).  
 
Den empiriska delen innehåller en kvalitativ undersökning där semistrukturerade intervjuer genomförs med ett 
subjektivt urval av fyra bildintresserade pedagoger från särskolan. 
 
Pedagogerna i studien anser att bild och skapande har stor betydelse för deras undervisning och att bild och 
skapande kan användas som ett specialpedagogiskt redskap. Deras viktigaste uppgift är att se och ge eleverna 
en känsla av att duga som de är, så att deras självförtroende stärks och det skapas en lust för att lära. 
Pedagogerna anser att det är viktigt att öppna upp spännande, börja på elevernas nivå, arbeta strukturerat så att 
eleverna förstår och känner sig trygga i uppgiften samt ge tillräcklig tid. Bildämnet används av pedagogerna 
på många fler sätt än som ett enskilt ämne.  
 
Undersökningen är liten och inte på något sätt heltäckande, så inga generella slutsatser kan dras, men 
förhoppningen är att i studien lyfta fram positiva exempel över hur pedagoger i särskolan arbetar med bild och 
skapande. 

Nyckelord: Bild, kreativitet, skapande, specialpedagogik och särskola. 
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1 Inledning 
I inledningen beskriver jag bakgrunden till varför jag gjorde en studie om bild och 
skapande. 
 
I Pedagogiska Magasinet nr 3 i augusti 2004 stod det en intressant artikel om 
bonuseffekterna av bild och skapande. Avhandlingen hette ”Kunskap genom bilder: En 
studie i hur studenter inom natur- och samhällsvetenskapliga utbildningar fördjupar sin 
ämnesförståelse genom arbete med bilder”. I denna konstaterades att studenterna på 
utbildningarna fick ökat självförtroende, utvecklad problemlösningsförmåga och nya 
sätt att iaktta omvärlden genom att arbeta med bild. De värderade också arbetsprocessen 
högre än slutresultatet. Arbetet med bilder utvecklade förmågan att se helheter och delar 
samt övade upp koncentrationsförmågan, vilket ledde till bättre förmåga att lösa 
problem (Dahlman, 2004). I mitt arbete i särskolan har jag också sett de bonuseffekter 
som bild och skapande tillför eleverna, men det kan ibland vara svårt att hitta bra 
metoder för att få eleverna att våga och vilja, eftersom elevernas begåvningsmässiga 
funktionsnedsättning ibland kan lägga hinder i vägen. En viktig roll som pedagog är då 
att både lyssna och se, inåt och utåt så att det skapas förståelse för elevernas 
problematik. Elever i särskolan har så otroligt skiftande behov och förutsättningar, så 
det är svårt att arbeta enligt någon mall eller metod, ofta arbetar jag som pedagog på ren 
känsla och intuition. 
   I Lpo 94 står det att skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin egen unika 
egenart. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas och eleverna skall också få uppleva olika uttryck 
för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor 
och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 
skall vara inslag i skolans verksamhet och eleverna skall tillägna sig en förmåga till eget 
skapande (Utbildningsdepartementet, 1998). 
   Min upplevelse är att det oftast i diskussioner med föräldrar och skolledare är de 
”hårda” ämnena som prioriteras, diskuteras och värdesätts. Jag anser inte att det skall 
vara antingen eller, utan att eleverna behöver det konkreta gestaltandet för att ge en 
ökad förståelse för abstrakta föreställningar. På så sätt får eleverna fler, bättre och nya 
sätt att iaktta omvärlden eller som konstpedagog Cecilia Nelson så bra uttryckte det på 
en föreläsning för oss atelieristor: 

Konsten ger barn och vuxna möjlighet att se utåt och förstå verkligheten som omger 
dem, samtidigt som den ger dem möjlighet att se inåt och förstå sig själva. Konsten 
ger upplevelser som man växer inuti av (Atelieristautbildning, 2000). 

Barns skapande har alltid stimulerats och setts som viktigt inom förskolan. I förskolans 
värld strävas efter att se helheten hos varje barn, det barn lär sig är beroende på vilka 
förutsättningar de har och vilka erfarenheter de får möjlighet att göra (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999). Jag har under mina år som förskollärare i förskola och 
förskoleklass medvetet arbetat med bild som en ”förstärkare” och ”bekräftare” i bl a 
olika inlärningssituationer. Jag arbetar med teoretiska och skapande ämnen hand i hand, 
så det abstrakta tänkandet blir omsatt i konkreta handlingar. Denna metodik tycker jag 
fungerar alldeles ypperligt även i särskolan, även i Lpo-94 står det: 
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”Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 
fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.” (Utbildningsdepartementet, 
1998 s.8) 
 
I mitt arbete med bild i särskolan har jag mest haft nytta av min Reggio Emilia 
inspirerade atelieristautbildning och kurser i Levande verkstad. Atelieristautbildningen 
lär ut en kreativ och pedagogisk metod. Det är en metodik som främjar kreativt 
tänkande och problemlösning. Det är en metod där lusten och glädjen är det 
fundamentala. Alla kan! Jaget står i centrum. Jag duger precis som jag är. Det jag gör är 
bra. Det andra gör, är också bra. Ibland gör vi bra saker tillsammans.  
 
”Det är barnen som erövrar omvärlden, vi vuxna kan bara skapa möjligheter för detta 
genom att vi stödjer, möter och utmanar dem i deras lustfyllda lärande” (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999 s.9). 
 
I ”Att lära och leda, en lärarutbildning för samverkan och utveckling” (SOU 1999:63) 
står det att det är viktigt att koppla samman specialpedagogik med ämnen och 
ämnesområden även inom en annan inriktning. Innehållet i inriktningen bör 
uppmärksamma förutsättningarna för lärande där begåvningsmässig 
funktionsnedsättning kan leda till komplicerade inlärnings- och/eller samspels- och 
kommunikationssituationer. Det är viktigt att pedagogen tillägnar sig kunskaper om 
begåvningsmässiga funktionsnedsättningar kombinerat med flerfunktionshinder samt 
alternativa kommunikationsformer, så att lärande och utveckling stimuleras. Kan då bild 
och skapande vara en alternativ kommunikationsform i särskolan? 
 

Skapande ämnen som bild, musik och rytmik utvecklar djupare områden inom 
individen och också det intuitiva tänkandet och kreativiteten. De borde ses som en 
grund i all undervisning, som siktar till att ge utrymme för alla elever oberoende av 
funktionshinder och andra störningar (Danielsson & Liljeroth, 1996 s 209). 

 

Även om särskolan bara har varit skolform sedan 1968 så är jag ändå förvånad över att 
jag hittat så lite forskning om pedagogik och arbetssätt i särskolan. Jag har inte hittat 
någon forskning alls om bild och skapande i särskolan, jag har aktivt letat på 
Kristianstads högskolebibliotek, mitt eget hemmabibliotek, sökt med hjälp av 
bibliotekarier, Libris, Book-it, suttit dagar på nätet och ringt runt till mitt nätverk av 
bildintresserade pedagoger, men inte hittat något. Mina sökord har varit bild, skapande, 
särskola, kreativitet, specialpedagogik. Så att det behövs mer och ny forskning om t ex 
pedagogiska metoder i inlärningssituationer är nog många överens om. Emanuelsson, 
Persson och Rosenqvist (2001, s.125) menar att ”kartläggningen av individburna 
problem är god, medan undersökningar av särskolan och den pedagogiska praktiken” är 
väldigt lite studerad. I min litteraturgenomgång får jag använda forskning om enbart 
särskolan eller om bild och skapande i förskolan och skolan. En uppsats som tangerar 
undersökningen, är en D-uppsats från Uppsala universitet. Där har Stefansson (1999) 
gjort en analys av särskoleelevers ritade bilder och ger en belysning av arbetssituationen 
för elever i skolformen (Emanuelsson & Persson & Rosenqvist, 2001). Uppsatsen har 
rubriken ”Den retsamma skolbänken”. I uppsatsen beskriver Stefansson (1999) vad 
barnen i särskolan gjorde, när arbetssättet tillät dem göra vad de själv vill. 
Utvärderingen gjordes genom analyser av barnens veckoteckningar. D-uppsatsen var en 
fortsättning på C-uppsatsen  
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”När barn tillåts göra vad de vill, analys av ett arbetssätt i särskolan” (Stefansson, 
1997). Den handlar om ett arbetssätt, som möjliggör en fri användning av 
utbildningstiden i särskolan.  
   Skolverket (2001) har kritiserat särskolan för att ge för lite kunskap och för mycket 
omsorg. Är det fortfarande så att det är för lågt ställda krav och brist på utmaningar? 
Eller fokuseras det mest på det eleven inte kan, istället för det som går att utveckla i 
särskolan?  
   Eftersom jag sett så mycket positivt bild och skapande kan tillföra mina elever, vill 
jag undersöka hur andra pedagoger i särskolan tänker och arbetar angående 
bildskapandet. Eleverna är den absolut viktigaste resursen i skolan, men det är också 
viktigt att det finns positiva vuxna som kan skapa möjligheter för eleverna, genom att 
stödja, möta och våga utmana dem i deras lärande.  
 
Men ser då pedagogerna i särskolan detsamma som Dahlman såg hos sina elever?: 

• att eleverna fördjupade sin ämnesförståelse genom arbete med bilder 
• att eleverna fick ökat självförtroende, utvecklad problemlösningsförmåga och 

nya sätt att iaktta omvärlden 
• att eleverna värderade arbetsprocessen högre än slutresultatet 
• att arbetet med bilder utvecklade deras förmåga att se helheter och att lättare 

koncentrera sig, vilket ledde till en bättre förmåga att lösa problem  
 
Eller hur ser de på sitt arbete med bild och skapande? Vilka syften och mål har 
särskolepedagogerna med bildundervisningen och skapar elevernas funktionshinder 
några problem för det kreativa arbetet i särskolan. Ser de några bonuseffekter av 
bildskapandet i övriga ämnen? Bonuseffekter eller transfereffekter menas förändring av 
kunskap inom ett ämnesområde genom träning inom ett annat (Dahlman, 2004). 
 
   Med denna undersökning hoppas jag kunna lyfta fram bra exempel på pedagoger, som 
försöker skapa nya möjligheter för elever i särskolan, genom att hitta nya och andra 
vägar att stödja, möta och utmana dem i deras lärande.  
   Denna studie vänder sig till alla föräldrar och pedagoger som lever eller arbetar med 
barn och elever i behov av särskilt stöd, även om särskolepedagogerna är i fokus. Jag 
vill även lyfta fram viktig forskning, styrdokument och litteratur angående bild och 
skapande. 
 
 

1.1 Avgränsning 
Bland de olika skapande aktiviteterna som drama, rytmik, dans, musik, så har jag valt 
att inrikta mig enbart mot att undersöka hur pedagoger tänker och arbetar med bild och 
skapande i särskolan.  
   Undersökningen är inte avgränsad enbart till estetiskt skapande, ej heller värderas 
spänningen mellan det estetiska och det pedagogiska bildskapandet, utan fokus ligger på 
pedagogernas egna åsikter om bildskapandet och dess betydelse i undervisningen. 
   Genom hela uppsatsen används benämningen pedagog för enkelheten skull, oavsett 
om det är förskollärare, speciallärare, grundskollärare eller specialpedagog som avses. 
Endast i de fall där det är speciellt viktigt, beskrivs den lärarkategori som avses. 
Däremot växlar jag i användandet av barn och elever, eftersom litteraturen kommer från 
olika skolformer. 
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1.2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka och beskriva pedagogernas syn på hur de arbetar med 
bild och skapande i särskolan, vilka syfte och mål de har med bildundervisningen och 
om de ser att arbetet med bild och skapande tillför eleverna och undervisningen några 
bonuseffekter.  
 

1.3 Problemformulering 
Frågeställningarna är. 
 

• Hur arbetar pedagoger med bild och skapande i särskolan? 
• Vilka syften och mål har pedagogerna med bildundervisningen? 
• Vad anser pedagogerna att bild och skapande tillför eleverna och 

undervisningen? 
 
 

1.4 Studiens disposition 
I litteraturgenomgången studeras, särskolan och vem som får gå där, styrdokument och 
specialpedagogik med fokus på bild, bildämnets historia, de dominerande 
bildpedagogiska inriktningar som pedagogerna är påverkade av i skolan. Även det 
”särskilda” med särskolan och ett exempel på ett förändrat arbetssätt i särskolan lyfts 
fram. Ny forskning om bild och skapande från förskolan upp till lärarhögskolan tas även 
upp. Vygotskijs (2003) kulturhistoriska dialektiska teori används, dels eftersom 
uppsatsen åberopar ett estetiskt synsätt, en helhetssyn, som tror på individen som ett 
kreativt subjekt, dels eftersom en stor del av de jag refererar till använder sig av hans 
tankar. Därefter kommer metoddelen med urval, etiska riktlinjer, datainsamling och 
databearbetning. I resultatredovisningen analyseras och kommenteras pedagogernas 
intervjusvar, samt vilka slutsatser som kan dras av svaren. I diskussionen kopplas 
resultaten ihop med bearbetad litteratur, vilken praktisk betydelse uppsatsen kan ha, 
fortsatt forskning och reflektion. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 
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2 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången har jag valt att beskriva särskolan och vem som får gå i 
särskolan samt vilka visioner det finns i våra styrdokument. Visionerna i 
styrdokumenten behöver lyftas fram eftersom rester av ”ålderdomliga” synsätt ibland 
existerar och hindrar nytänkande och eftersom undersökningen även vänder sig till 
föräldrar och pedagoger utanför särskolan.  
 

Det ligger en utmanande problematik i det förhållandet att fortfarande efter ett halvt 
sekel av politiska beslut om en sammanhållen skola i nära överensstämmelse med 
det vi kallat relationellt perspektiv så är samtidigt så mycket aktuell 
specialpedagogisk forskning lika väl som pågående undervisning förankrad i det 
kategoriska (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001, s 144). 

 

Vidare har jag i föreliggande uppsats tagit upp specialpedagogik med fokus på bild, 
bildämnets historia, samt en del av de mest dominerande bildpedagogiska inriktningarna 
som påverkar pedagoger i för/sär- och grundskolan idag. Forskning om det ”särskilda” 
med särskolan och ett exempel på ett förändrat arbetssätt i särskolan lyfts fram, samt ny 
forskning om bild och skapande i olika skolformer från förskolan upp till 
lärarhögskolan, dock ej om bild och skapande i särskolan eftersom inget hittats.  
   Vygotskijs (2003) kulturhistoriska dialektiska teori används, dels eftersom uppsatsen 
åberopar ett estetiskt synsätt, en helhetssyn, som tror på individen som ett kreativt 
subjekt, dels eftersom att många av rapporterna också använder sig av hans tankar.  
 
 

2.1 Särskolan och dess elever  
Här förklaras lite om särskolan och dess elever. Det är på försök sedan 1996 att 
föräldrar skall få utökat inflytande över vilken skolform deras barn skall få gå, och i 
Carlbeck-kommitténs SOU 2004:98 är förslaget att det skall permanentas. Carlbeck-
kommittén har arbetat med frågor om en mer inkluderande skola utifrån elever med 
utvecklingsstörning och särskolans perspektiv, och SOU 2004:98 är slutbetänkandet 
från kommittén. 
 
Den obligatoriska särskolan är uppdelad i träningsskola, grundsärskola och är parallell 
till grundskolan. Grundsärskolan och träningsskolan har tio årskurser, det tionde året är 
frivilligt. Hela det obligatoriska skolväsendet har en gemensam läroplan, den anger de 
värden som utbildningen skall vila på och inriktningen på skolans arbete. Läroplanens 
mål att uppnå, är dock olika för grundskolan, träningsskolan och grundsärskolan, den 
uttrycker vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. Kursplanerna är 
uppbyggda och strukturerade på samma sätt som grundskolans, men i träningsskolan 
och grundsärskolan är målen att uppnå villkorade utifrån elevens förutsättningar (SOU 
2003:35).   I skollagen står att barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans 
kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan (SFS 
1985:1100, 3 kap, 3§), samt de barn som fått en betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada och barn med autism eller 
autismliknade tillstånd (a.a. 1 kap, 16 §).  
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Enligt SOU 2003:35 definieras begreppet utvecklingsstörning följande. Med 
utvecklingsstörning menas i allmänhet ett intellektuellt eller kognitivt funktionshinder. 
Med viss förenkling kan det sägas att utvecklingsstörning ofta definieras på tre sätt: 
psykologiskt, socialt och administrativt. Psykologiskt innebär utvecklingsstörning en 
hämmad intellektuell förmåga eller en låg utvecklingsnivå. Intelligenstest används som 
mätinstrument. Internationell praxis är att två standardavvikelser under 
begåvningsgenomsnittet är en kritisk gräns, detta motsvarar eller är mindre än IQ 70. 
Detta mått används vid utredning av elever som kan komma ifråga för särskolan. Det 
finns många olika tester, vilket test som används beror på barnets ålder, 
funktionshinder, förmåga till kommunikation. För att bedömningen skall vara så 
grundlig som möjligt poängteras att det skall användas mer än ett slags test och vid 
minst två olika tillfällen. Den sociala definitionen bygger på en bedömning av 
individens förmåga att möta omgivningens krav. Ofta är social förmåga och intellektuell 
förmåga relaterade till varandra, men det stämmer inte alltid, ibland kan personer med 
en IQ under 70 leva upp till omgivningens krav på social anpassning. Med en social 
definition fås i regel en lägre andel personer med utvecklingsstörning än om det utgås 
från den psykologiska definitionen. En stödjande och anpassad miljö gör det lättare att 
klara omgivningens krav, elever från högre samhällsklasser är historiskt sett 
underrepresenterade i särskolan. Den administrativa definitionen bygger på två 
antaganden, det ena är det enskilda barnets behov av stöd och hjälp och det andra är hur 
samhället, skolan kan hjälpa och stödja. Den administrativa definitionen är alltså en 
sammanvägning av den psykologiska och den sociala definitionen. Det är oftast den 
administrativa definitionen som används för att slutligen avgränsa gruppen personer 
med utvecklingsstörning. Denna bedömning grundas på samhällets behov av att 
särskilja och särbehandla en viss grupp i behov av stöd och hjälp för att via 
lagstiftningen kunna ge detta stöd (SOU 2003:35). 
 
 

2.2 Styrdokument 
Verksamheten i skolan/särskolan bygger på styrdokument. Avsikten med följande 
avsnitt är att uppmärksamma de punkter i internationella och nationella styrdokument 
som är relevanta för studien och som betonar bild/skapande i skolan/särskolan. 
Presentationen inleds med citat av mera övergripande karaktär gällande hela 
utbildningsväsendet för att sedan koncentreras på föreskrifter specifika för bild i 
särskolan.  
   Det starkaste internationella instrumentet är konventionen, eftersom den blir lag i de 
länder som undertecknar den. Den mest kända inom FN-familjen är barnkonventionen, 
Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter, 1990. 
I artikel 23 framförs att:  

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör 
åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer 
värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 
samhället.  

I artikel 29 hävdas att:  
Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla 
barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 
förmåga. 
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En deklaration kan antas vid ett möte eller konferens. Det är ett uttryck för en åsikt eller 
uppfattning i en särskild fråga. Deklarationen har politisk snarare än rättslig betydelse. 
Salamancadeklarationen är ett sådant exempel, deklarationen handlar om principer, 
inriktning och praxis vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd. 
På världskongressen i Salamanca 1994 antog delegater ifrån 92 regeringar och 25 
internationella organisationer följande: 

Vi tror och deklarerar att: 

varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få möjlighet att 
uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå. 

varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov, 

utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på 
sådant sätt att den breda mångfalden av dess egenskaper och behov tillvaratas, 

elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall 
tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan 
tillgodose dessa behov, 

ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att 
bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga 
upp ett integrerat samhälle och åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger 
de flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten 
och – slutligen – hela utbildningssystemet (Svenska Unescorådet, 2001, s. 9). 

 

Målsättningen är alltså undervisning för alla. Det offentliga skolväsendet vilar på 
demokratins grund. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att skolan har en 
viktig uppgift när det gäller att förmedla och förankra de grundläggande värden som 
vårt samhällsliv vilar på.  
   Skolan skall också främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Undervisningen skall vara saklig och allsidig, dessutom likvärdig i hela landet. Skolan 
skall även klargöra vilka mål utbildningen har, vilka rättigheter och skyldigheter 
eleverna och deras föräldrar har, samt vilka krav skolan har på elever och föräldrar. 
Skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för fostran och utveckling. I 
samarbetet med hemmen skall skolan främja lärandet så att individen stimuleras att 
inhämta kunskaper.”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.7) 
 
   Eftersom eleverna skall kunna orientera sig i ett stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt, en komplex verklighet, så har skolan en viktig uppgift i att ge överblick 
och sammanhang. I arbetet i skolan skall de intellektuella såväl som de praktiska 
sidorna, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva 
olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva, utveckla olika uttrycksformer, uppleva 
känslor och stämningar. 
 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara 
inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. 
(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 8) 
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I skolan har varje elev rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få känna den 
tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
 
I särskolans ”Mål att uppnå i särskolan” (Utbildningsdepartementet, 1998) har jag lyft 
fram följande relevanta mål för bild och skapande. Skolan ansvarar för att varje elev 
som lämnar grundsärskolan 
 

har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar, 

efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera, 

har ökade kunskaper inom ett eller flera ämnesområden som utvecklar individen och 
kan berika fritiden, 

har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del 
av samhällets kulturutbud, 

har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i det 
dagliga livet (Utbildningsdepartementet, 1998 s. 13) 

 

Under riktlinjer, står det att alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa 
elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för 
utveckling och lärande. Där står även att läraren skall: 
 

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 14 -15) 

 

organisera och genomföra arbetet så att eleven: 
 

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga 

får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Utbildningsdepartementet, 1998 s. 14 -
15) 

 

Kursplanerna för grundsärskolan omfattar tolv ämnen: bild, engelska, hem- och 
konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande 
ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andra språk. 
   Gemensamt för alla ämnen är att de skall förmedla glädje att skapa och lust att 
fortsätta lära. Samverkan mellan ämnena är också en nödvändighet för att möjliggöra en 
allsidig och meningsfull kunskapsutveckling enligt med läroplanens värdegrund, mål 
och riktlinjer. 
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I kursplanen för bild står det att: 
 

Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som 
kunskaper i att framställa, tolka och kommunicera med bilder. Den skall utveckla 
lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda 
till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt 
informationsflöde. Den skall också tillgodose behovet av skönhet och stärka viljan 
att förbättra den egna miljön (Skolverket, (2002), Kursplaner för obligatoriska 
särskolan, s. 9). 

Inom bildämnet ryms huvudansvaret för elevernas bildspråkliga utveckling 
samtidigt som alla ämnen har ett ansvar för att skapa en ökad medvetenhet om den 
visuella världen, bilders olika funktioner i skola och samhälle samt bildarbetets 
betydelse i elevers lärande (Skolverket, (2002), Kursplaner för obligatoriska 
särskolan, s. 9). 

 

 

2.3 Specialpedagogik, med fokus på bild 
Själva ordet specialpedagogik finns varken i Nationalencyklopedin (Ne.se, 2005-06-07) 
eller i Svenska Akademins ordlista(1984). Det närmsta i ordböckerna med special- 
framför är speciallärare. Specialpedagogik är alltså ett relativt nytt begrepp. Med bild 
och skapande som ett specialpedagogiskt redskap menas i studien, en metod eller medel 
som kan öppna upp för särskoleelevernas möjligheter och ta bort eventuella hinder. 
 
   Specialpedagogiska institutet är en rikstäckande myndighet som har till uppdrag att ge 
stöd i specialpedagogiska frågor åt ansvariga inom skolan, samt anordna utbildningar 
inom olika specialpedagogiska ämnesområden för föräldrar och pedagogisk personal. 
Specialpedagogiska institutet (www.sit.se/net/), menar att specialpedagogik, 
tillsammans med ändamålsenliga läromedel, är det som behövs för att barn, ungdomar 
och vuxna med olika funktionshinder ska få lika goda utbildningsmöjligheter som 
övriga i samhället får.  
   Asmervik (2001) menar att den obligatoriska skolan fungerar som ett negativt 
diagnostiskt system, en svagare kognitiv funktionsnivå som utanför skolan inte är 
speciellt iögonfallande, kan i skolan bli mycket uppenbar. En av specialpedagogikens 
negativa effekter är ofta att det avvikande betonas i sådan utsträckning att elevens egna 
resurser inte ses. Asmervik (2001) anser att eleverna blir ofta definierade via sina 
funktionshämningar, även om det måste arbetas med deras svagheter så får pedagogerna 
inte låta hämningarna dölja elevernas möjligheter. Metodiken för en ”vanlig” och en 
funktionshämmad elev och är ofta densamma, men med en viktig skillnad, det tar längre 
tid för den sistnämnde eleven (Asmervik, 2001). Blom (2003) menar att skillnaden 
mellan undervisning av grundskole- mot särskoleelever är snarare en gradskillnad än en 
artskillnad, det vill säga att särskolepedagogiken sägs innehålla ett större mått av de 
uppgivna beståndsdelarna. Särskolepedagogikens främsta kännetecken är att 
särskoleeleverna är väl förberedda inför vart nytt moment, det finns tid till repetition 
och till att försäkra sig om att alla hänger med, undervisningen och dess mål planeras 
individuellt, arbetsuppgifterna är konkreta och metoderna blandas, varieras och 
anpassas för att passa de enskilda eleverna (Blom, 2003).  
   Det är viktigt att också lägga tonvikten vid glädjen. Ju fler normala förväntningar, 
desto fler uppgifter klarar eleverna och desto bättre mår de.  
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Men även om förväntningarna är normala så är det inte alltid säkert att de automatiskt 
ändå infrias, eftersom många funktionshindrade kämpar med emotionella eller 
känslomässiga blockeringar. Allt detta måste pedagogen försöka förstå, för att sedan 
vara beredd att pröva en annan infallsvinkel än brukligt enligt (Asmervik, 2001). 
 
Specialpedagogik, enligt Danielsson & Liljeroth (2001) är: 
 

…..det kunskapsfält, som ser som sitt ansvarsområde att utveckla kunskaper möjliga 
att översätta i en undervisning, där också elever med olika slag av hinder och 
störningar finns med på ett självklart sätt, och där de ges möjligheter till utveckling 
utifrån egna förutsättningar (a.a. s 203).  

 

Specialpedagogiken förenar kunskaper från bl a filosofi, sociologi, psykologi, 
pedagogik och medicin, och ställer krav på en tvärvetenskaplighet, men en 
tvärvetenskaplig teoribildning anser Danielsson & Liljeroth (2001) ligger långt fram i 
tiden. De menar att specialpedagogik kan, när den är som bäst, bidra till ”att vidga 
synen på undervisningen och skapa förståelse för vad en individs totala utveckling i ett 
långsiktigt perspektiv innebär” (a.a. s.204). Att specialpedagogiken kan tillföra sådana 
insikter beror på att elever med utvecklingshinder inte svarar på förväntningar på 
samma sätt som elever allmänt och därför tvingar fram fördjupade insikter. Dessutom 
visar sig och tydliggörs sådant som är svårt att se hos andra (a.a.).  
   Alla individer har resurser att utvecklas, om dessa aktiveras och sätts i ett 
sammanhang. En utvecklingsprocess innebär alltid att gamla erfarenheter omgestaltas 
genom nya. Det gäller dock att ta tillvara möjligheterna. Ett grundläggande behov hos 
alla människor är behovet att uttrycka sig. Det kan tillfredställas genom t ex tal, språk i 
övrigt, samspel, kroppsspråk, kroppshållning och handlande. Tal, språk och handlande 
uttrycker en individs hela personlighet och är därför känsliga för skador, brister, kriser, 
tillfälliga påfrestningar, störningar i miljön. Förmågan att uttrycka sig är viktigt att 
stimulera och bearbeta i alla verksamheter, det bör ske i ett medvetet bemötande och 
samspel (Danielsson & Liljeroth, 2001). 
   På det kognitiva området kan en elevs utveckling av föreställningar och tänkande vara 
hämmad och hans erfarenhetsvärld begränsad, vilket präglar uttrycksförmågan. Detta 
bör uppmärksammas inom alla ämnen. Motivation och självkänsla är ofta svaga hos 
elever med språkliga störningar. De uppfattar sig inte som människor som är värda att 
lyssnas på, det är då viktigt som vuxen att vara lyhörd för elevens svaga signaler och 
initiativ och visa respekt för alla uttrycksformer där de kan bli sedda och bekräftade. En 
annan viktig väg är att ge många ”jag kan”, upplevelser. Det måste löna sig och kännas 
meningsfullt att ta initiativ och det är då den vuxnes ansvar att ta emot och bejaka. 
Eleven bör erbjudas aktiviteter som stärker självkänslan, i stället för att fokusera på 
svagheter och hinder som hämmar den. Några vägar är att arbeta med tal och språk, 
eller språk i en vidare mening genom t ex musik, drama och bild, det påverkar och har 
stor betydelse för hela personligheten (a.a.).  
   För elever som har svårt med sitt språk eller inget språk är alternativa 
kommunikationsformer som tecken, pictogram, bilder, schema med konkreta objekt, 
samt bildtexter och datoranvändning att rekommendera. När en elev använder 
alternativa kommunikationsformer, behöver den vuxne använda tal för att stärka 
engagemang och intresse och ge en naturlig kontakt. För även om bilder är elevens 
primära språk, så måste ord successivt föras in, så att eleven inte enbart stannar i 
bildspråket (a.a.).  
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Allt som har att göra med rörelse och användning av kroppen som gymnastik och idrott, 
slöjd, hemkunskap liksom alla skapande ämnena skulle kunna få vidare betydelse om 
medvetenheten om dess möjligheter ökade enligt Bergström (1995).  
 

Skapande ämnen som bild, musik och rytmik utvecklar djupare områden inom 
individen och också det intuitiva tänkandet och kreativiteten. De borde ses som en 
grund i all undervisning, som siktar till att ge utrymme för alla elever oberoende av 
funktionshinder och andra störningar (Danielsson & Liljeroth, 2001). 

 

 

2.4 Bildämnets historia 
Bildämnets historia var jag tagit med eftersom den kan ge en återblick och kan kanske 
ge en tänkbar förklaring till den rådande situationen inom bildämnet. Bildämnet har i 
vår tids skoldebatt inte någon märkbar ställning, ämnet har en marginell roll i skolan 
och den pedagogiska forskningen visar inte bildämnet något större intresse 
(Wetterholm, 2001). 
 
Bildämnet under ämnesnamnet teckning, visade exempel på förhållningssätt som skiljde 
sig från andra skolämnen. Under 1900-talets början och fram mot 30-talet var det den 
tyske pedagogen Stuhlmans metod som användes vid teckningsundervisningen. Det 
viktiga var koncentration och att skärpa iakttagelseförmågan, men också att ha kontroll 
över klassen. Varje streck drogs samtidigt av eleverna, på tecken från läraren. Förutom 
denna metod så rekommenderades också minnes- och fantasiteckning, inte för att i 
första hand uttrycka sig personligt, utan för att skärpa iakttagelseförmågan och därför 
avbilda bättre (Bendroth Karlsson, 1998).  
   Med ett inslag av estetisk fostran vändes blickarna mot kulturlivet utanför skolan. Det 
var samhällsdebattörer och inte skolans egna företrädare som initierade idéerna. På 
samma sätt bidrog konstnärer och psykologer med tankar från utvecklingspsykologin 
till den ämnesinriktning som låg till grund för det fria skapandet. Lärare i teckning vid 
läroverken tog till sig nyheterna, medan folkskolan följde en annan tradition. I den 
obligatoriska skolan med klasslärarundervisning betraktades teckningsämnet som ett 
redskap först i åskådningsundervisningen och senare i aktivitetspedagogiken 
(Wetterholm, 2001). 
   När den svenska grundskolan utvecklades och gymnasieskolan förändrades möttes de 
båda traditionerna från folkskola och läroverk. Mötet blev komplicerat. Den 
massmediala bildens utveckling och utbredning i samband med stora 
samhällsförändringar bidrog till att accentuera åsiktsskillnaderna mellan olika 
fraktioner. Samhällskritiska teckningslärare betonade inslag av massbildanalys medan 
andra traditionellt antingen bedrev en konstinspirerad undervisning mot estetisk 
bakgrund eller anammade det fria skapandet med psykoanalytiskt innehåll. 
Folkskollärarna fortsatte i allmänhet att se teckningsämnet som ett redskap för annan 
undervisning även sedan yrkestiteln blev grundskollärare och deras hemvist ersattes 
med en ny skolform (a.a.). 
   Teckningsämnet bytte namn och kallades bild i Lgr 80 utan att de olika 
ämnestraditionerna empiriskt förenades. Den teori som präglade nya kursplaner 
förankrades i allmänhet inte i praktiken i grundskolans tidigare årskurser.  
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Bildlärarna med aktuell teoriförankring och med undervisning i grundskolans senare år 
och i gymnasieskolan har länge haft sin yrkesutbildning skild från annan 
lärarutbildning. Det förhållandet har inte bidragit till bildämnets integration i 
skolkulturen. Påståendet att bildämnet har marginaliserats i undervisningen när bilden 
expanderat i samhället är befogat (a.a.). 
   Ämnet bild har alltså vid flera tillfällen formats av andra tankar och idéer än av dem 
som präglat skolan i sin helhet. Det fria skapandet kring 1900-talets mitt och 1970-talets 
kritiska förhållande till massmediebilder och den kommersiella reklambilden är två 
exempel. Båda dessa riktningar bryter radikalt mot det föregående och lämnar grupper 
av oförstående och med andra uppfattningar bakom sig (a.a.). 
 
 

2.5 Pedagogiska inriktningar som betonar bild 
Dagens pedagoger verkar i ett flöde av olika bildpedagogiska inriktningar. Jag har valt 
att beskriva några av de vanligaste pedagogiska inriktningar där bildskapandet har en 
central plats.  

2.5.1 Levande verkstad 
Levande verkstad kallas en pedagogisk inriktning som fick spridning i Sverige på 1960-
70-talet, bland annat genom kurser som vände sig till människor som arbetade i social 
eller pedagogisk verksamhet. Den har sitt ursprung i Bauhausskolan som startades i 
Tyskland i början av seklet som en progressiv utbildning för skulptörer, målare och 
arkitekter. Inom Levande Verkstadspedagogiken anses det att alla inte är skapande 
konstnärer, men att alla kan skapa. Kärnan i Levande verkstads ideologi som bygger på 
Bauhausidéerna som var att utveckla människans naturliga talang och frigöra hennes 
individualitet genom övningar och experiment. Bauhausmetodiken vill inspirera 
eleverna till ett personligt uttryck och en allsidig utveckling, metodiken strävar mot att 
bryta med konventionellt seende och tänkande. Det arbetas med övningar i olika 
material och tekniker för att få en kunskap om vad och hur man kan uttrycka det man 
vill ha sagt. Elevgruppen diskuterar sedan konstruktivt resultatet av varje övning och 
experiment för att utveckla den individuella analytiska tanke- och skaparförmågan. 
Levande verkstad arbetar utifrån en helhetssyn kring färg, form och bildspråk, sinnen 
och fantasi; sociala relationer och samhälle. De som arbetar på Levande Verkstad har 
olika utbildningar och bakgrunder för att möta olika behov, gemensamt är dock att de är 
Levande Verkstadspedagoger (Bendroth Karlsson, 1998). 

2.5.2 Waldorfpedagogik 
Waldorfpedagogik eller Steinerpedagogik är en inlärningsmetod som används i 
waldorfskolor, daghem och liknande utvecklad av Rudolf Steiner och bygger på 
antroposofin. Gemensamt för alla waldorfskolor är att de arbetar efter en pedagogik som 
har sin grund i de idéer som Rudolf Steiner utvecklade i början av 1900-talet. 
Pedagogiken innebär att "hand och tanke" värderas lika och att det ses till hela barnets 
behov (www.wikipedia.org). 
   Waldorfpedagogiken bygger på Steiner's andliga insikter i människans natur och 
naturens uppbyggnad. Den är grundad i Steiner's antroposifiska idéer. Antroposofins 
grundläggande idé bygger på att människan består av kropp, ande och själ. Steiner fann 
att barn genomgår tre utvecklingssteg om sju år vardera och utbildningen är anpassad 
till dessa steg (a.a). 
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Från födelsen till 7 års ålder är det första steget. Det är den tiden då anden anpassar sig 
till den materiella världen. Under denna tid lär sig barn bäst genom att imitera och det 
akademiska innehållet skall därför hållas lågt under denna period. Under dessa år anses 
att barnens sinnesorgan är särskilt känsliga för intryck. Det strävas efter att ge barnen 
sinnesupplevelser som bidrar till att utveckla deras känslighet för nyanser och 
motverkar att de trubbas av och blir okänsliga. Förskolebarnens miljö skall vara rofylld, 
inredd med naturmaterial, varma färgtoner och naturen är viktigt som inspirationskälla 
(a.a.).  
   Från 7 till 14 år är det andra steget. Det karakteriseras av föreställningsförmåga och 
fantasi. Under denna tid lär sig barn bäst genom emulering (härmning) och accepterande 
av auktoritet. Barnen skall ha en lärare under denna tid och bildar då "familj" med 
läraren som "förälder" och auktoritet. Ett viktigt sätt för barnen att lära är att härma de 
vuxna och läraren skall fungera som förebild, exempelvis genom att själv skapa bilder 
och syssla med hantverk. (a.a.). 
   Från 14 till 21 år är det tredje och sista steget. Det är då astralkroppen (enligt teosofin 
en ljuskropp som existerar i människan, ej synlig för blotta ögat, men som är bärare av 
människans själ) dras in och orsakar pubertet. Olika kombinationer av mönster, färger, 
rörelser och eurytmik (rytmisk rörelsekonst) används för att programmera barnens 
kunskap (a.a.).  

2.5.3 Reggio Emilia inspirerad pedagogik 
Pedagogiken har fått sitt namn efter den konstnärliga metodik som utvecklats på de 
kommunala daghemmen i den norditalienska staden Reggio Emilia. Eldsjälen bakom 
pedagogiken var barnomsorgschefen Loris Malaguzzi, han kämpade hela sitt liv för sin 
vision om barn med hundra språk och rättighet att uttrycka dem alla (Wallin, 1996).  
   Pedagogiken presenterades för första gången för svensk publik 1981 och har haft stort 
inflytande på de svenska förskolorna. Det är ingen rent bildpedagogisk inriktning, 
snarare ett tema- eller projektinriktat arbetssätt där bilduttrycket och seendet har stor 
plats. Projektarbetena syftar till att stimulera barnen att aktivt utforska världen och 
därför har bearbetningen av olika intryck i bild stor plats. Den teoretiska 
utgångspunkten, att stimulera kreativitet och känslighet, öga och hand syftade inte till 
att skapa barnkonstnärer utan till att ge redskap att välja mellan olika typer av 
problemlösningar. Speciell uppmärksamhet ägnas åt perceptionen, barnen behöver få 
hjälp att välja synintryck i den stora och mängd stimuli som omger dem. Barnen bör 
också stimuleras till ett kritiskt tänkande, barnet skall lära sig inte bara se det som är 
utan det som skulle kunna vara. Malaguzzi menade att det centrala i fostran var 
rörelsen. ”Rörelsen som föränderlighet. Det finns ingen motsättning mellan förnuft och 
fantasi eller intellekt och känsla, de är varandras förutsättningar. Fantasin är en 
fortsättning på verkligheten. Det finns inte en verklighet och verkligheten är 
föränderlig” (Bendroth Karlsson, 1998, sid 28).  
   Pedagogiken bygger inte på en överbyggande teori, utan på forskning som bygger på 
medveten och kontinuerlig dokumentation av det dagliga barnarbetet. Dokumentation är 
en hörnsten i det pedagogiska arbetet och en källa för pedagogerna att ösa ur för att 
förstå hur barn tänker och lär. Pedagogerna är liksom barnen, forskande och lärande. De 
guidar och stimulerar barnens alla sinnen genom att ge dem problem att lösa och 
redskap att uttrycka sina tankar och upplevelser med. De arbetar i olika medier, inte 
enbart i ord, utan också i två eller tredimensionella bilder och drama. Pedagogen ger sitt 
stöd, ställer utmanande frågor och ger redskap (a.a.). 
   Varje daghem i Reggio Emilia har en konstnärligt utbildad person, en atelierista, som 
nav i det skapande arbetet.  
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Arbetet genomförs i temaform, vilket ger den tidsmässiga aspekt på arbetet som 
möjliggör fördjupad kunskap. Temaarbetet genomförs i små barngrupper för att 
pedagogerna skall kunna möta och följa barnen individuellt i tankar och strategier. 
Idéerna till temat kan komma både från pedagogerna och från barnen. Arbetet i temat 
utmärks genom att det gås noggrant tillväga, i arbetet undersöks ett fenomen på olika 
sätt och i olika material. Mötet under bildaktiviteter kan ske på olika nivåer, dels i 
interaktion mellan pedagoger och barn och mellan barn och barn, dels i mötet med det 
konstnärliga materialet (a.a.).  
 
 

2.6 Forskning om arbetssätt i särskolan 
Här har jag först valt att ge exempel på den specifika särskolepedagogiken och dess 
ursprung, sedan lyfts ett nytt arbetssätt i särskolan fram, eftersom skapande är en viktig 
del i det. 

2.6.1 Det särskilda med särskolan 
Bloms (2003) rapport syftar till att belysa frågan om hur pedagoger undervisar elever i 
särskolan. Nio pedagoger beskriver i rapporten om arbetssituationens olika 
förhållanden, som undervisningens innehåll, målsättning, metod, arbetets villkor, 
förhållningssätt till elevernas funktionshinder, föräldrakontakter, samarbete, samt stöd 
inom och utom skolan. Därav har jag valt att ta med det pedagogiska arbetets mål, 
arbetets utövande, vad pedagogerna vill och gör i och med sin undervisning, eftersom 
jag vill se om mina informanter påtalar liknande arbetssätt i sitt arbete med bild och 
skapande i särskolan. 
 
Målet med undervisningen varierar i pedagogernas berättelser mellan att eleverna skall 
få kunskap i basämnen, kunskapen skall vara praktisk användbar för att eleverna skall 
klara vardagslivet så självständigt som möjligt i framtiden, att de ska utveckla och/eller 
stärka sitt självförtroende, att de ska bli socialt fostrade, samt att eleverna ska få känna 
lust och motivation för skolarbetet. Med kunskap i basämnena menar pedagogerna i 
huvudsak att lära sig att läsa, skriva och räkna. Målsättningen med att stärka elevernas 
självförtroende är att eleverna ska få tilltro till sig själva. Viktigt är att eleverna känner 
trygghet i egna gruppen, stolthet över sin grupptillhörighet, att de blir sedda och att de 
slipper misslyckas. Dessa insatser kan komplicera förhållandet till att tillägna sig 
baskunskaperna, eftersom fel eller för höga mål kan skapa en risk för att elevernas 
självförtroende kan haverera. Med målsättningen lust och glädje menas att elevens 
välmående här och nu är viktigt. Vissa av målen är framåtblickande, andra beskriver 
elevens status här och nu (Blom, 2003).  
 
När pedagogerna beskriver sitt arbetssätt, särskolepedagogiken, lyfter de fram faktorer 
som förberedelse, tid, individualisering samt konkreta och flexibla metoder. Blom 
(2003) menar att skillnaden gentemot undervisning av grundskoleelever är snarare en 
gradskillnad än en artskillnad, det vill säga att särskolepedagogiken sägs innehålla ett 
större mått av de uppgivna beståndsdelarna. Särskolepedagogikens främsta kännetecken 
är alltså att särskoleeleverna är väl förberedda inför vart nytt moment, det finns tid till 
repetition och till att försäkra sig om att alla hänger med, undervisningen och dess mål 
planeras individuellt, arbetsuppgifterna är konkreta och metoderna blandas, varieras och 
anpassas för att passa de enskilda eleverna (a.a.).  
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Ett nedslag i särskolepedagogikens historia görs för att visa fram att dagens 
särskolepedagogik på minst tre punkter fortfarande stämmer väl överens med tidig 
särskolepedagogik. En särskild pedagogik för att undervisa barn med 
utvecklingsstörning utvecklades redan vid tiden för förra sekelskiftet vid Slagsta Skola 
och Seminarium, den så kallade Slagstametodiken. Denna metodik som var ett slags 
helhetsundervisning, bestod av integrerad (sammansmält) ämnesundervisning och 
arbetsskolemetodik (konkretiserade arbetsuppgifter eller uppgifter nedbrutna till flera 
steg). Vid Slagsta utbildades lärarinnor för ”sinnesslöa barn” som eleverna då 
benämndes. En betydelsefull kvinna på skolan var Thorborg Rappe, 1832-1902 var hon 
föreståndarinna vid ”Skolan för sinnesslöa barn”, samt lärare vid ”Seminariet för 
bildande av lärarinnor för sinnesslöa barn” 1878-1891.  
Hon skrev en lärarhandledning där det stod följande fyra principer som överensstämmer 
med dagens särskolepedagogik, som tid, individualiserad undervisning, att undervisning 
av praktiska ämnen var likvärda teoretiska, samt uppmuntran och beröm. De tre 
principer de överensstämmer med är tid, individualisering och konkretisering, 
uppmuntran och beröm motsvarar vad vi kallar positiv förstärkning och det uppges vara 
en förutsättning för att öka elevernas självförtroende. Även den fjärde nuvarande 
särskolepedagogikprincipen, förberedelse kan härledas från Slagsta från 50-60 talet. En 
lärarinna som utbildats vid skolan, Inga Blomberg, var framgångsrik genom ett ovanligt 
kreativt och envist förberedelsearbete. Inför varje dag fick eleverna individuella 
arbetsscheman, materialet som behövdes var framtaget i klassrummet, en stor vikt lades 
på en i förväg planerad och strukturerad arbetsdag (a.a.). 
 
 

2.6.2 Nytt arbetssätt i särskolan 
Stefansson (1997) har arbetat i särskolan i 20 år, varav de sista fem åren med ett 
annorlunda arbetssätt. Arbetssättet förändrades i grundsärskoleklassen genom att 
eleverna till stora delar själva fick styra sin inlärning. De fick använda skolan till vad de 
ville. Arbetssättet dokumenterades genom Stefanssons (1997) dagbok och barnens 
veckobilder. Arbetslaget blev överväldigade av utvecklingen som skedde med barnen 
när de använde sin skola som själva ville. Eleverna gjorde inte alls det personalgruppen 
förväntade sig. Det de såg var stora och svåra upptäckter för lärare. Det krävde en 
förändring av inställning och förändring av arbetsmetoder. De ansåg att det som de 
under hela sin lärartid trott vara det rätta i själva verket mest hade varit till hinder i 
elevernas utveckling (a.a.). 
   Stefansson (1997) ansåg att arbetet i särskolan i stort sätt var givande och roligt, men 
att det ändå var lätt som pedagog att känna sig otillräcklig. Arbetet kunde ibland kännas 
svårt på grund av att det var så mycket som man som pedagog inte riktigt förstod och 
greppade kring elevernas problematik och beteenden. 
Fyra faktorer blev avgörande för beslutet att förändra arbetssättet: 
 

1. Motoriska aspekter. 
Varför har många personer med utvecklingsstörning så dålig kroppshållning? De 
gå ju som gubbar! Fortbildning i motorik för personalen startades, 
motorikträning för eleverna sattes igång. 

2. Psykologiska aspekter. 
Det saknades också tillräckliga kunskaper om barnpsykologi/psykiatri, 
fortbildning och handledning av psykiatriker påbörjades. 
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3. Bristen på elevvård. 
Elevvården var bristfällig eller till och med obefintlig inom rektorsområdet. 

4. Yttre omständigheter. 
En gnagande känsla av att de var på fel väg, trots att arbetet var i stort sett 
tillfredställande. Yttre omständigheter i form av en assistent som tänkte som 
henne, samt en ny barnpsykiatriker, samt ett nytt barn som hon inte förstod sig 
på (a.a.).  
 

Personalgruppen fick regelbunden handledning och tillgång till en enkel 
förklaringsmodell om barns utveckling. Saker som de funderat på föll på plats och de 
började inse att eleverna hade mycket att ta igen, att jobba sig igenom av sin 
problematik innan de kunde ta emot vad den konventionella skolundervisningen erbjöd. 
De upplevde i personalgruppen att det var svårt för eleverna att finna sig till rätta i en 
miljö som ställde felaktiga krav (a.a.). De började söka nya vägar, när problem uppstår 
skall en förändring av arbetssättet vara en första åtgärd, står det i läroplanen. De 
förändrade inte metoder för att bemästra problemen, utan förståelsen av elevernas 
svårigheter. De krävde inte något av eleverna som de inte hade förmåga att klara. Att 
pedagogerna litade på att eleverna visste vad de behövde, var en av hörnstenarna i 
arbetssättet. De ansåg att det garanterade att eleven syns, har rättigheter och möjligheter 
till en psykologisk utveckling. Den psykologiska mognaden måste ha nått dithän, att 
eleven är mogen för pedagogik. De vill säga att inte förrän eleverna har arbetat med sina 
svårigheter så länge att de undanröjt hindren, är det möjligt att undervisa (a.a.).  
   Parallellt med elevernas egna utvecklingsarbeten som lekar, konstnärligt skapande, 
byggande m m pågick en så kallad socialisation som också var ett viktigt inslag i 
arbetssättet. En sammanfattning av arbetssättet var att: 
 

eleverna skapar vad de behöver, skrotar och reflekterar och studerar vad de är 
intresserade av, efter egna tidtabeller. De tankar bränsle av de vuxna och erhåller 
den assistans de behöver. De ger de vuxna facit så att de ska veta, förstå och se hur 
de har det. I assistansen ingår att tillhandahålla en växthusmiljö där man själv ingår 
som resurs. Assistansen innefattar också att fylla på bränsle till eleverna när det tar 
slut, att vara nära och till hands, att se och hjälpa till att benämna världen. En strävan 
efter att leva sida vid sida med eleverna på ett så sant sätt som möjligt som innebär 
att de kan ta oss som förebilder för ett gott vuxenliv är en av arbetslagets viktigaste 
uppgifter (a.a. s 41). 

 

När Stefansson snabbt skulle förklara arbetssättet för någon utomstående brukade hon ta 
till: ”Ja, mer som man arbetar i förskolan än i grundskolan” (a.a. s 42). 
 
Arbetssättets teori förankrades i följande pedagoger:  

• Rousseau, ”genom mogna i sin egen takt”, ”kompenserande värme, omvårdnad 
och moderlighet” från de vuxna, ”eleven skulle bestämma vad han skulle lära 
sig, inte läraren”(a.a. s 52-53).  

• Pestalotzzi, ”genom barnens egna tidtabeller”, ”de vuxnas roll som assistenter”, 
”kompenserande moderlighet, det vi kallar förlängd familj/föräldraroll”, 
”bedriva samma sak 2-3 timmar i sträck”, samt ”pedagogisk takt”(a.a. s 49-50). 

• Fröbel, sa ”man ska följa eleven, inte styra det”, ”läraren skall vara en förebild”, 
den vuxne ska ”visa eleven att det är gott att leva”, vuxnas uppgift blir att ”leva 
tillsammans med eleverna”, inte främst att lära dem olika saker, ”göra utflykter”, 
”husligt arbete”, ”utveckling av det andliga i människan”(a.a. s 44-45). 
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• Köhler, ”kunskaper om den psykologiska utvecklingen” ansågs viktiga, läraren 
ska vara ”stödjande och förstå var i den psykologiska utvecklingen barnet 
befinner sig för att inte kräva något barnet inte är moget för”, skolan skall vara 
en varierad verksamhet och ”vara en plats där man arbetar och lever 
tillsammans, lyssnar, tänker, diskuterar, musicerar och har trevligt ihop” (a.a. s 
46-48).  

 
Hindren och irritationsmomenten mot arbetssättet var främst kollegors misstänksamhet 
och avståndstagande, fast arbetsgruppen ansåg sig öppna upp. Personal utan pedagogisk 
utbildning som städerskor och mattanter visade mest förståelse (a.a.).  
 
Forskningspsykolog Ericsson (1995), Stefanssons handledare har beskrivit att särskolan 
befinner sig i ett skifte mellan två traditioner med helt skilda perspektiv på synen på 
samhällsdeltagande och erhållande av demokratiska rättigheter för personer med 
utvecklingsstörning. De två olika perspektiven kallas enligt Ericsson (1995) för 
kompetensperspektiv respektive medborgarperspektiv. ”I det förstnämnda måste man 
göra sig förtjänt av att få tillhöra samhället, skaffa sig kompetens, i det andra 
perspektivet har man den självklara rätten till samhällsdeltagande som man är, på sina 
egna villkor” (Ericsson, 1995). Stefansson vill se sin uppsats som ett bidrag till den nya 
traditionens syn på människor med funktionshinder. Sitt arbete vill hon se som ett 
inlägg i den pedagogiska debatten eftersom det diskuteras att forskning om 
särskoleproblematik ofta läggs på individnivå och inte sätts in i hela skolområdets 
problematik. Hon anser att arbetssättet mycket väl kan användas till elever med 
bekymmer i grundskolan, ofta menar hon att vi i särskolan tar över metoder från 
grundskolan, förenklar, anpassar till särskoleelevernas behov istället för att göra tvärtom 
(a.a.). 
Stefansson (1999) fortsatte att genom analyser av bilder, ritade av barn i särskolan, där 
arbetssättet tillåter dem att göra vad de vill undersöka vad eleverna gjorde i särskolan 
när de tilläts göra vad de ville. Metoden som användes var att dela in elevernas 
teckningar i kategorier och utifrån det, titta på vad de gjorde i skolan.  
   Eleverna använde sin utbildningstid på mycket skilda sätt. De hade, förutom olika mål 
med sin utbildning, också olika metoder att nå målen och kunde själv hitta 
inlärningsstrategier när de fick vara ifred för pedagogens metodval och vilja till styrning 
(a.a.). 
   Avsikten var att undersöka vad eleverna ritade om sin skolvardag. Metoden var att 
med hjälp av elevernas veckoteckningar se vad de prioriterade att rita på uppmaningen: 
”Rita något viktigt från veckan som gått!”. Resultatet visades dels i berättelser om vad 
eleverna gjorde, dels i individuella tabeller där det kunde ses hur många bilder de ritade 
som visade utflykter, lärarstyrt arbete, fritt arbete med flera kategorier (a.a.). 
 
Analysen visade att: 
 

• Varje elev hade sitt utbildningsprojekt som de målmedvetet arbetade med. 
• Skolarbetet som mest frekvent beskrevs var tillverkandet eller skapandet. 
• Ensambilderna blev inte mindre med tiden utan fler. Det viktiga var den egna 

utvecklingen inte kompisskapet. 
• Tidigare hade personalgruppen fått information av olika personer runt eleven, 

med det var ju hur dessa personer uppfattade och tolkade elevens historia.  
 

 22



• Bildanalysen visade hur eleven uppfattade och tolkade sin historia genom 
lekarna och genom det de uttryckte i bilderna, vilket utvecklade en ändrad 
förståelse för eleven att hitta rätt nivå för sin utbildning. ”Att börja i skolan 
innebar inte för de här barnen att de behövde byta inlärningsstrategier” (a.a. s 
74) 

• Att eleverna i stor utsträckning ritade utflyktsbilder eller ”utanförskolanbilder” 
anser enligt Stefansson ”leder tankarna till att skolhuset är en förlegad 
institution som inte i nämndvärd omfattning bidrar till barns utbildning” (a.a. s 
1) 
Genom att använda sig av en liknande bildanalys för att utvärdera skolverksamhet 
och för att ta reda på vad barn vill och tycker vinner man tid för barnen. De fortsätter 
sitt arbete medan vi, skolans vuxna studerar och lär. Där, i skolan är ju barnen som 
arbetar med sin historia, sitt liv, sin utveckling, sitt förmänskligande, sin plats på 
jorden. Förutom att vi genom en sådan enkel bildanalys skaffar oss viktig kunskap 
om hur en skola bör se ut, slipper vi utsätta barn för kartläggningar och tester i den 
höga omfattning som nu förekommer. Dessutom tycker barn det är roligt att rita! 
(a.a. s 76). 

 

 

2.7 Forskning om bild och skapande i förskolan/skolan 
Här tas upp aktuell forskning om: bild och skapande i förskola/skola, exempel på hur 
pedagoger kan arbeta med bild och skapande i förskola/skola, dilemma i bildskapande, 
exempel på vad en bildaktivitet bör innehålla, hur bildämnet kan utvecklas, 
bonuseffekter av bild och skapande i undervisningen, behovet av bildspråk. 

2.7.1 Bild och skapande i förskolan/skolan 
Bildämnets marginaliserade roll i skolan är ett problem, bildundervisningen i 
grundskolan har dokumenterade brister, och som en följd därav når eleverna sällan 
grundskolans uppsatta mål (Wetterholm 2001). Lärare har redovisat sin osäkerhet och 
sina bristande kunskaper i ämnet i en stor nationell utvärdering (NU 89), osäkerheten 
berodde på lärarnas egna ämnesbrister, men också på uppfattningen att bildämnet 
behöver utvecklas såväl pedagogiskt som didaktiskt. I de lokala planer som upprättats i 
landets grundskolor saknas oftast beskrivning av bildämnets mål, eftersom både lärare 
och skolledare har en diffus uppfattning om ämnet. Det finns stora skillnader mellan 
realiteterna i skolans vardag och innehållet i de måldokument som genom politiska 
beslut styr skolans verksamhet inom bildämnet. Den bristande bildkunskapen finns 
framför allt bland beslutsfattande politiker och verksamhetsansvariga tjänstemän, inte 
inom skolans egna domäner. Bildens förändrade roll i samhället och i vår kultur kan 
vara en anledning till att problem uppstår i bildundervisningen och en förändring av 
undervisningen i bild behövs (a.a.).  
 
 

2.7.2 Hur kan pedagoger arbeta med bild och skapande i förskolan/skolan?  
Det är viktigt att beskriva och skapa förståelse för hur förskollärare arbetar med 
bildaktiviteter och att det förs en diskussion om mål, innehåll och metoder när det gäller 
förskollärarens arbete med bild (Skoog 1998). Skoog har observerat tre olika mönster 
eller sätt att arbeta med bildaktiviteter som pedagogerna använde i hennes studie: 
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Som trädgårdsmästaren, där barnens sinnesförnimmelser stimuleras. Barnen får aktiv 
träning i att använda material och teknik i den mening att de får arbeta fritt med väldigt 
lite instruktioner, innehållet är kravlöst, aktiviteterna ickeföreställande och processen är 
huvudsaken, det behöver inte bli något, varken modeller eller imitation förekommer, 
syftet är att ha roligt och prova olika material. Pedagogens roll är lugnande, hjälpande 
och relationsskapande. Dessa aktiviteter hör hemma i det fria skapandets pedagogik och 
expressiv teori, det egna skapandet är det centrala och styrning från läraren är 
hämmande, lärarens roll är att erbjuda beskydd och intresse. Detta sätt att arbeta med 
barn går att associera till Rousseaus åsikt att barnet ska få lära på egen hand genom att 
den vuxne arrangerar pedagogiska situationer för att sedan dra sig tillbaka och studera 
elevens arbete. Det kan också förstås utifrån Piagets kognitiva teori som innebär att 
barnet bäst lär sig genom att utforska sin omvärld på egen hand. Skoog (1998) anser att 
bildaktiviteter som består i att arbeta med tekniker och material utan koppling till 
bildmässigt innehåll är vanligt i förskolan. Ett syfte med dessa aktiviteter är att göra 
bildskapandet mindre prestationsladdat, andra syften är färdighetsträning och att ge 
barnen en upplevelse av materialet och de effekter tekniken ger (a.a.). 
Som instruktören, genom ledda aktiviteter som stimulerar barnen att se och träna på att 
använda olika material och tekniker. Pedagogerna är aktiva genom att instruera på olika 
sätt, både muntligt och genom att demonstrera. Syftet är att barnen skall bli medvetna 
om att både se och måla av vackra saker, träna munmotorik, se om det kan bli något 
fint, att göra något med händerna i anslutning till exempelvis ett tema samt prova ett 
nytt material. Att tala om och konkret visa hur de skall gå tillväga kan enligt Skoog 
(1998) jämföras med Rogoff som utvidgat Vygotskys syn på lärarens roll som mediator, 
till att gälla även handlingar. Genom att visa hur handgrepp går till bidrar pedagogerna 
till att barnen får utvecklingshjälp och lär sig nya moment. Vygotsky anser att barnet är 
beroende av vuxna för att få vägledning i sitt lärande (a.a.) 
   Som pedagogen, där det arbetas mycket med stimulans av inre bilder och fantasi, 
genom att barnen får stöd i att minnas och föreställa sig. Med hjälp av utmanande frågor 
men utan instruktioner, får barnen träning i att använda olika material och 
experimentera med exempelvis färgblandning på egen hand. Det är vanligt med 
bildsamtal där barnen berättar om vad deras bilder föreställer. Pedagogerna bestämmer 
motivet och aktiviteten är föreställande. Syftena är kognitiva, som att föreställa sig, ta 
fram minnesbilder och gestalta dem i bild, eller lära sig något om färgblandning. Det 
finns även diagnostiska syften, att se vad barnen har uppfattat av ett tema och att se om 
de klarar att avbilda sig själv. Detta sätt att arbeta går att koppla till pragmatisk teori 
eftersom tyngdpunkten ligger på att barnen skall uttrycka något utifrån tidigare 
pedagogiska aktiviteter eller lära sig något om färgblandning. Skoog (1998) har 
associerat pedagogernas sätt att leda till den sokratiska metoden att ställa frågor för att 
få barnen själv att reflektera och komma fram till ett svar.  
   En stor del av det pedagogerna gör i bild och skapande är att hålla kontakt med 
barnen. Enligt expressiv teori skall läraren ge känslomässig näring. Enligt Skoog (1998) 
så talar Ross om ”the good enough teacher” som en motsvarighet till Winnicotts(1989) 
begrepp ”the good enough mother”. Med det menar Ross att pedagogen ska erbjuda en 
trygg och varm relation och på så sätt skapa ett utrymme där barnet kan vara skapande 
(a.a.). 
   Bendroth Karlsson (1998) anser att Vygotskys aktivitetsteori är av intresse för 
utveckling av bildaktiviteter bland barn. I denna teori beskrivs hur människan i sitt 
sociala sammanhang och i interaktion med sin omgivning tillägnar sig tekniska och 
mentala redskap. Det är mer den sociala processen som ger kunskap, menar Vygotsky 
(1934, 1981) enligt Bendroth Karlsson (1998), än de medvetna reflektionerna.  
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De tekniska redskap, som nämns i aktivitetsteorin, kan i bildsammanhang vara olika 
material och tekniker och de mentala redskapen kan vara den visuella och verbala 
förmågan. Den sociala kommunikativa processen mellan elev och lärare är av stor 
betydelse för utveckling av elevens bildförmåga. Olika former för samspel som 
begreppet lärlingskap (apprenticeship), ett begrepp som för tanken till samspel mellan 
mästaren och den lärande. En annan rollfördelning beskrivs med begreppet guidning, 
där det krävs kunskap om elevens mål med verksamheten. En annan nivå i den 
interpersonella aktionen är deltagande eller participation, där alla medverkar. Bendroth 
Karlsson (1998) föredrar guidning och varnar för risken att den med hjälp av makt och 
auktoritet kan ersättas av styrning.  
Edwards (1988) är en bildpedagog som intresserat sig för tecknande i relation till 
kreativitet, perception och nytänkande. Hon hävdar att tecknande handlar om iakttagelse 
och att deras uppgift är att lära eleven ”hur man kan lära sig att teckna, inte att teckna” 
(Dahlman, 2004 s 21). Det finns bara ett sätt att lära sig teckna och det är ett fullständigt 
naturligt sätt, det har inget med påhitt, teknik, estetik eller fantasi att göra. Det handlar 
om att iaktta korrekt.  
Den som har problem med att teckna lider inte brist på förmåga utan på förståelse. 
Edwards (1988) lade märke till att eleverna lättare kunde avbilda en ”uppochnedvänd" 
bild än en rättvänd och hon misstänkte att det verbala språket på något sätt hindrade 
deras direkta iakttagelser. Neurologers upptäckter beträffande funktionerna hos den 
mänskliga hjärnans olika delar stödde hennes antagande, det innebär i korthet att 
hjärnan använder två helt olika tillstånd av tänkande, ett verbalt, analytiskt och kausalt 
tänkande och ett visuellt och perceptuellt tänkande samtidigt. Hon anser att genom att 
avbilda kan man träna sig i att medvetet skifta mellan dessa tillstånd. Många forskare 
menar enligt Edwards (1988) att pedagogerna har tre huvuduppgifter.  
 

• Träna de båda hemisfärerna (hjärnhalvorna), inte bara den verbala, symboliska, 
logiska hemisfären, som alltid tränas i den traditionella undervisningen, utan 
också den rumsliga, relationsmässiga, holistiska högra hemisfären, som 
mestadels försummas i dagens skola. 

• För det andra att öva eleverna i att använda den uppfattningsmetod som passar 
för den aktuella uppgiften. 

• För det tredje öva eleverna i att använda båda metoderna, båda hemisfärerna i 
samverkan på ett problem (a.a.). 

 
När pedagogerna ”kan para ihop komplementtillstånden eller välja ut det tillstånd som 
passar för en viss uppgift, kommer undervisning och inlärning att bli en mycket mer 
exakt process” (a.a. s 206). Det slutliga målet för pedagoger kommer att vara att 
utveckla båda hjärnhalvorna. Båda tillstånden är nödvändiga för full mänsklig 
förståelse, och båda är nödvändiga för skapande arbete av alla slag, vare sig det gäller 
att skriva eller att måla, att utveckla en teori inom fysiken, eller att handskas med 
miljöproblem. Det är svårt anser Edwards att presentera detta mål för pedagoger 
eftersom skolan angrips från så många olika håll.  
 
Edwards, (1988) menar att det är viktigt som pedagog att träna upp elevernas 
hjärnhalvor genom att: 
 

• läsa in teori för att få en grundläggande förståelse för de specialiserade 
funktionerna och arbetssätten hos våra hjärnhalvor. Den kunskapen är viktig 
innan en pedagog kan överföra kunskapen till andra.  
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• ge uppgifter som framkallar omställning från det ena tillståndet till det andra.  
• experimentera med att variera förhållandet i klassrummet. Ofta är det så att prat 

bland eleverna eller en pedagog som ständigt talar med eleverna gör så att de 
fastnar i vänster hemisfärs tillstånd. Om pedagogen kan få eleverna att göra en 
stark omställning till sitt högra hemisfärstillstånd, H-tillståndet, kommer de att 
få uppleva något väldigt sällsynt i dagen klassrum, tystnad enligt Edwards 
(1988). 

 
Fysisk rörelse, dans, musik, teckning, målning gynnar omställningen till H-tillståndet. 
Edwards (1988) tycker att en pedagog ska använda svarta tavlan så mycket som möjligt, 
inte bara för att skriva ord utan också att rita bilder, diagram, illustrationer och mönster. 
Helst skall all information presenteras på åtminstone två sätt, både verbalt och visuellt. 
Det är också viktigt som pedagog att använda sin intuitiva förmåga att utveckla 
undervisningsmetoder och att dela med sig av sina upptäckter, eftersom det är viktigt att 
alla pedagoger delar målet av att skapa en ”balanserad, helgjuten, helhjärnad framtid för 
våra barn” (a.a. s 208). 
Sandström (1993) menar det är en pedagogisk uppgift att utveckla elevernas 
personlighet via intuition, men att det är viktigt att komma ihåg att intuition inte är en 
metod, utan en genetiskt betingad utrustning (Lagerroth & Lindström & Pedersen & 
Sandström & Sjölin, 1993). 
   Edwards (1988) anser att människor komplicerar sin tillvaro med bokstavliga 
bedömningar och förklaringar och därmed missar att svaret finns framför dem fast i 
annan form. Det finns tre hinder för att nå förståelse enligt Edwards (1988): stelnade 
föreställningsmönster, krav på att allt skall gå så fort och deltagarnas rädsla att 
misslyckas. Genom arbete med bilder anser hon att dessa hinder kan undanröjas (a.a.). 
 
 

2.7.3 Dilemma i bildskapande  
Wetterholm (2001) menar att den svenska skolan har många uppgifter. Genom 
tillbakablickar ska den ge kännedom om det förgångna och den ska vara framsynt och 
förbereda för det kommande. Framför allt ska skolan ge kunskaper och utveckla 
individers förmåga att tänka och handla enligt de demokratiska normer som präglar vår 
tid och den kultur vi lever och verkar i. Bildämnet har en viktig roll i detta stora 
uppdrag, ämnet ska vara en del av helheten och samtidigt ansvara för karaktäristiska 
inslag (Wetterholm, 2001).  
Det är viktigt att uppmuntra pedagoger till eget tänkande kring estetisk verksamhet och 
ge inspiration till ett genomtänkt sätt att arbeta med bild, samt diskutera tänkbara 
orsaker till bildundervisningens dilemman. Tänkbara orsaker till bildundervisningens 
dilemma är enligt Bendroth Karlsson (1998), att bildprojekten ofta får ett annat 
huvudinnehåll än just bild och att karaktären på aktiviteten primärt inte är estetiskt. 
Dilemmat utgörs av att lärarna har oklara syften i sin bildundervisning, Bendroth 
Karlsson (1998) använder sig av tankar från Efland (1979). Han menar att pedagogen 
skall vara medveten om vad de har för uppgift med sin bildundervisning. Det finns fyra 
teoretiska aspekter på bilden och de kan beskrivas som att:  
 

• lära sig avbilda  
• lära sig göra bilder av pragmatiska skäl  
• lära sig uttrycka sina känslor i bild  
• lära sig använda konstnärliga uttryck (Efland 1979) (Bendroth Karlsson 1998) 
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2.7.4 Vad bör en bildaktivitet innehålla 
Enligt ett aktivitetsteoretiskt synsätt menar Bendroth Karlsson (1998) att en bildaktivitet 
bör innehålla följande: 
 

• experiment med material 
• experiment med tekniker 
• träning i att se  
• bildsamtal 

 
Bendroth Karlsson (1998) kopplar samman Gardners syn på intelligens med Vygotskys 
aktivitetsteori. Gardners teori om multipla intelligenser där den visuellt-spatiala 
begåvningen och den interpersonella intelligensen ingår, passar väl in i den 
kommunikativa, interaktivt sociala process, som en bildaktivitet bland barnen i 
förskolan och bland grundskolans yngre elever bör vara (a.a.). 
   Bilden är den bästa modellen vi har för åskådlighet och betydelsebildning enligt 
Lindström (1993) som lyfter upp betydelsen av den skapande processen. Han menar att 
viktiga begrepp i den kunskapsteoretiska debatten är just reflektion och produktion, det 
gäller att få eleverna att ta risker genom att tydliggöra vägvalen i kunskapsprocessen. 
Eleverna måste vara medvetna om vad de gör, vad de lärt och om möjligheten att 
anlägga olika perspektiv på verkligheten. Vikten av en pedagogisk samtalskultur, där 
eleverna kan och vågar reflektera påtalades också samt att målet måste vara att eleverna 
själv ska erövra kriterier att bedöma, analysera och värdera sin egen produktion och sitt 
eget liv (Lagerroth, Lindström, Pedersen, Sandström & Sjölin, 1993). 
 
 

2.7.5 Hur kan bildämnet utvecklas  
Bildämnet har i vår tids skoldebatt inte någon märkbar ställning. Ämnet har en 
marginell roll i skolan och den pedagogiska forskningen visar inte bildämnet något 
större intresse. Wetterholm (2001) menar att det finns en brist på överensstämmelse 
mellan den allmänna skolutvecklingen och bildämnets anpassning som talar för att 
ämnet inte bör söka sina egna vägar utan aktivt samordna utbildning och forskning 
tillsammans med utbildningsvetenskapens och pedagogikens företrädare. Den empiriska 
förankringen är en förutsättning. ”Det väsentliga är att bildpedagogiken både till sitt 
innehåll och till sin form fyller en roll som inger förtroende och uppfattas som 
oersättlig” (Wetterholm, 2001, s 185). 
   Bendroth Karlsson (1998) menar att det inte finns några hinder för att förbättra 
situationen i bildundervisningen, alla barn, oavsett social bakgrund blir förlorare om de 
hänvisas till en alltför snäv uppsättning mentala verktyg, när de blir utan guidning och 
den estetiska bildverksamheten får en underordnad roll. Med Vygotskys hjälp utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kan bildämnet betraktas som oväsentligt om det underordnas 
andra syften än sina egna. Metabudskapet kan bli att bildarbetet inte är så viktigt 
(Bendroth Karlsson 1998).  
   Skoog (1998) menar att i samtal kan barnen med pedagogernas stöd utvecklas inom 
den zon som Vygotsky kallar den potentiella utvecklingszonen. Inom denna zon har 
barnet möjlighet att utvecklas om det får rätt form av stöd. Barnet är beroende av 
vägledning och Vygotsky säger att den enda bra undervisning är den som tränger förbi 
utvecklingen. Relationen mellan barn och vuxna är betydelsefull och vad barnet kan 
göra idag med vuxenhjälp, kommer de att vara kapabelt att göra självständigt i morgon 
enligt Vygotsky.  
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Den mänskliga dialogen är grunden för barnets utveckling (Skoog, 1998). ”Sker ett 
givande samspel mellan en kunnig lärare och en intresserad elev kring ett definierat och 
adekvat ämnesinnehåll, har den undervisande och den lärande situationen integrerats 
och ett idealiskt didaktiskt förhållande uppstått” (Wetterholm, 2001 s.196). 
   Skoog (1998) anser att det förekommer många estetiska kvaliteter i 
bildundervisningen, men att det också finns möjligheter till utveckling. Det som kan 
utvecklas mer är en medveten användning av de bildpedagogiska kvaliteterna, där de 
undersökande och gestaltande processerna bör få större utrymme. Större vikt kan också 
läggas vid att ge akt på och diskutera vad eleverna ser och upplever, att resonera hur de 
kan gestalta detta innehåll och prova olika former och att reflektera över resultatet. Ett 
sådant arbetssätt förutsätter en öppenhet för vad processen skall leda till, vad som skall 
läras.  
Skoog (1998) anser att det finns kvaliteter i olika sätt att arbeta och även att olika typer 
av aktiviteter utvecklar olika slags kompetens. Pedagogerna borde få en ökad 
medvetenhet om vad olika slags övningar ger för kompetens och vilka teorier och syften 
som ligger bakom. Ibland kan olika estetiska teoriers syften motverka varandra. Arvet 
från det fria skapandets pedagogik behöver medvetandegöras och diskuteras, speciellt 
de tabun som finns när det gäller att ge barnen verktyg för sitt bildskapande. Enligt 
modern forskning anser Skoog (1998) härutöver att barnen behöver stöd i att utveckla 
ett uttrycksfullt och användbart bildspråk. 
   Bendroth Karlssons (1998) menar att bildaktiviteter där barn blir vägledda och får ett 
stort personligt utrymme, har det gemensamma att alla pedagoger är utbildade i bild. 
Pedagogernas förhållningssätt och personliga säkerheten i att behärska sitt ämne gör att 
de både kan vägleda barnen och låta dem vara fria i processen. Deras säkerhet gör dem 
öppna för improvisationer. De pedagoger som däremot är osäkra i sin pedagogroll i 
estetisk verksamhet har en tendens att antingen styra alltför hårt eller att lämna barnen 
åt sig själva. Resultatet kunde då bli att projekten blev obegripliga eller inte fångar 
elevernas intresse. Det är viktigt som pedagog att koppla samman det pedagogiska 
förhållningssättet i bildverksamhet med gedigna kunskaper i bild, d v s personligt 
erfaren estetisk aktivitet, samt kunskap om de teoretiska teorierna. Bendroth Karlssons 
(1998) konstaterar också att i de skolor och förskolor där för ändamålet väl utbildade 
lärare finns, där får också bildämnet stort utrymme. Barnens resultat präglas inte av 
medfödd förmåga eller oförmåga, utan av det institutionella sammanhanget och av 
lärarens pedagogiska hållning (a.a.). 
 

Ju mer egna, sinnliga erfarenheter av bildskapande en lärare har, desto mer vågar 
och kan hon eller han improvisera i sin vägledning av estetiska aktiviteter. Modet att 
skapa kräver både kunskap och erfarenhet hos både lärare och elever (a.a. s 218). 

 
 

2.7.6 Bonuseffekter av bild och skapande i undervisningen 
Dahlman, (2004) har undersökt vilka bonuseffekter bild kan ge undervisningen, genom 
att iaktta sina kursdeltagares utveckling, vad de lärt sig och hur de har uppfattat hur det 
gått till. Syftet med avhandlingen var ”att blottlägga och förstå de kognitiva processer 
som utvecklar kunskap genom bildarbete” (Dahlman, 2004 s 23). Kursen skiljde sig 
från andra kurser i teckning, eftersom att syftet inte var att studenterna skulle bli 
skickligare i de konstnärliga teknikerna eller bara skulle få tillfälle till avkoppling, utan 
syftet att arbeta med bilder var främst en metod att utveckla kunskap inom sina olika 
studieområden.  
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Detta sätt att arbeta med bilder som en pedagogisk form försöker inte lägga till ny 
kunskap, utan i stället plocka bort hindren så att studenterna kan komma åt den kunskap 
som de redan har. Det kan också beskrivas som att artikulera (här i betydelsen av att 
skapa objekt) världen på ett annat sätt än genom det talade eller skrivna språket. 
Dahlman (2004) menar ”att reflektioner i kombination med bildskapande kan återföra 
den kunskap som man erfar genom att göra bilder till exempelvis naturvetenskapliga 
studier” (a.a. s.18). Studenterna som tränade sig att göra bilder på detta sätt upplevde att 
självförtroendet ökade, att de kunde formulera sig verbalt kring egna och andras bilder, 
att de förbättrade sin förmåga att angripa problem på andra sätt än tidigare och att de 
dessutom kunde överföra den på exempelvis naturvetenskapliga problem. Detta skedde 
genom att de skapade bilder, tog del av varandras misstag och erfarenheter, 
kombinerade bilderna med text och diskussioner samt reflekterade över sin egen 
arbetsprocess.  
Ett av de viktigaste resultaten uppnåddes genom att deltagarna betraktade verkligheten 
genom att avbilda bakgrund och mellanrum istället för konkreta objekt (Edwards, 1988 
s110-113) vilket ökade deras förmåga att iaktta omvärlden. Det andra uppnåddes då 
studenterna avbildade icke visuella begrepp, vilket innebar att de skapade objekt som 
det därefter var möjligt att få kunskap om. Förståelsen för dessa begrepp ökade särskilt 
genom diskussioner kring bildernas innehåll tillsammans med andra. Dahlman (2004) 
ansåg inte att studenterna lärde något nytt genom övningarna, utan snarare att hon 
ryckte i rätt trådar för att studenterna själv skall inse vad de kan. Kunskapen som 
lockades fram tycktes ha blockerats av uppfostran, undervisning och utbildning. 
Dahlman (2004) ansåg att skapa en känsla av tillit är en av grunderna för att lyckas med 
varje form av undervisning. Det viktiga var att deltagarna i hennes kurser så fort som 
möjligt vågade lita på sin egen förmåga och på att de inte kom att jämföras och 
bedömas. Den kognitiva processen som utvecklar kunskap genom bildarbete blottlägga 
och förstå de dolda strukturer som genom bildarbete utvecklar kunskap menar Dahlman. 
 

Medvetet arbete med bilder innebär att rationellt oförenliga erfarenhetskategorier 
sammanförs och att världen därigenom artikuleras i nya former. Detta sker genom 
att motståndet mot att lämna bekanta kategorier förmås kapitulera. 
Föreställningsförmågan ökar därmed och världen framstår mer komplex genom att 
fler möjliga alternativ visar sig och förmågan att planera, formulera och lösa 
problem växer. Processen, som samtidigt består av ett fasthållande vid gamla 
erfarenheter och en strävan mot nya, innebär att när världen accepteras som en ny 
artikulation har kunskapen vuxit och förhållandet till världen förändrats (Dahlman, 
2004 s.206). 

 

Vi kan artikulera på olika sätt genom att skriva, prata, dansa eller måla, och ingen av de 
olika artikulationsformerna är bättre eller sämre än någon annan, vi kan förstå 
verkligheten på olika sätt. Kunskap genom bildarbete skiljer sig i princip inte från andra 
sätt att återskapa världen, men i vissa fall är den en mer användbar och tydlig metod. 
Den är till exempel enkel att genomföra och den resulterar i konkreta objekt som det är 
möjligt att reflektera över. Alla sätt vi har att uttrycka oss är begränsade och bilder visar 
något annat än ord, som visar något annat än dans och så vidare. Dahlman, (2004) anser 
alltså att människans förmåga att förstå världen begränsas av hennes förmåga att 
artikulera den, för ”vi förstår världen genom vårt sätt att återskapa den” (Dahlman, s 
200, 2004). Hon menar att de möjligheter vi har att utveckla förmågan att fördjupa vår 
kunskap om världen kan beskrivas på tre sätt: 
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• genom att sammanföra olika erfarenhetsdomäner, 
• genom att öka föreställningsförmågan, 
• genom att förmå det motstånd som vi upplever i form av fasthållande vid 

bekanta kategorier att kapitulera. 
 
Detta menar Dahlman kan uppnås genom arbete med bilder. Att skapa en bild innebär 
att konkretisera en föreställning direkt. Bilden visar ett tillfälligt ögonblick av den 
ständigt pågående föreställningsprocessen. Den är varken fullständig eller slutgiltig.  
   Kursdeltagarna tycktes förstå såväl omvärlden som natur- och samhällsvetenskapliga 
frågor på ett nytt och annorlunda sätt genom att göra bilder. Genom bildarbetet lärde de 
sig medvetet skifta perspektiv mellan helheter och detaljer, vilket gjorde att deltagarnas 
andra studier också tillfördes något (Dahlman 2004). 
Dahlman (2004) undersökte även om det fanns några pedagogiska transfereffekter, 
(med transfereffekter menas förändringar av kunskap inom ett ämnesområde genom 
träning inom ett annat). Ett exempel på en transfereffekt, är den så kallade 
Mozarteffekten, där elever påstås bli bättre i matematik av att lyssna på musik av 
Mozart. Projekt Zero är ett annat exempel på en transfereffekt, där man sammanställt 
och jämfört samband mellan studenters konstnärliga aktivitet och deras matematiska 
och verbala förmåga. Det fanns ett tydligt positivt samband och de studenter som valde 
en konstnärlig kurs hade högre poäng på sin test än andra som inte gjorde det. Även 
andra undersökningar om transfereffekter lyftes upp i avhandlingen, men inga säkra 
samband mellan konstnärliga studier och resultat i andra ämnen kunde påvisas. Däremot 
positiva samband, som att elevernas attityd till skolan blivit positivare, eleverna hade 
fått bättre självförtroende, de samarbetade lättare med andra och var mer nyfikna. 
Forskarna uppfattar enligt Dahlman (2004) att det finns ett samband mellan konstnärligt 
arbete och teoretisk förståelse, men att det inte kan säkerställas. Lindström (1993) 
använder begreppet den naiva hypotesen för att beskriva den enligt hans mening i 
många fall enfaldiga synen på konstens betydelse i skolan. Han menar att det är en stor 
fara i att tro att estetisk verksamhet automatiskt ger lyckligare människor, han är 
däremot övertygad om att ett medvetet arbete med bilder i samarbete med andra ämnen 
är en både möjlig och nödvändig utveckling av pedagogiken (Lagerroth, Lindström, 
Pedersen, Sandström & Sjölin, 1993). 
   Pedersen (1993) pekar på behovet av en syntes i dagens teoriutveckling och menar att 
vi i allmänhet tänker för dualistiskt, vilket gör att vi lägger för lite vikt i att tänka i 
relationer. Det viktiga är var och ens förhållande till världen, det vill säga individens 
relation till verkligheten. Han menade att den estetiska läroprocessen i själva verket är 
en interaktion mellan lärare och elev. Både Pedersen och Sandström (1993) betonar den 
existentiella dimensionen som betydelsefull i allt pedagogiskt arbete. Den nytta de 
estetiska ämnena gör är inte i första hand att lära ut praktiska färdigheter, utan att berika 
vårt associations förråd och hjälpa oss att ge våra upplevelser och erfarenheter en 
meningsfull struktur (a.a.). 
 
 

2.7.7 Behovet av bildspråk 
Under det senaste århundradet har den språkliga situationen radikalt förändrats för 
människan. Massproduktion av text och bild i samverkan vänder sig till alla 
generationer och dyker upp i de mest skilda sammanhang i allt från dataspel till all form 
av reklam, underhållning och nyhetsförmedling.  
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Den här förändrade situationen gör att skolan ofta saknar en strategi för hur ett 
bildspråkligt medlemskap kan introduceras och upprätthållas enligt Nordström (2003). 
Bild, och särskilt bild i samband med bildskapande definieras både för snävt och för 
ensidighet vilket leder till att många elever ställs utanför. Det är viktigt att skolan ger 
barnen och ungdomarna möjligheter till växelval, kompensation och komplettering, och 
inte envist håller sig till sin slentrianmässiga uppdelning av olika medier och språk 
(Nordström 2003). 
   Det som skiljer verbalt språk från bildspråk är att man i bilden kan skapa rum och 
djup. Den talade eller skrivna texten kan beskriva rum men aldrig avbilda eller ens likna 
det den beskriver. Ett typiskt drag för bilden är också att den är avläsbar i de flesta 
kulturer. Samma bilder kan i princip brukas från land till land, medan en skriven text 
måste bytas ut för att budskapet ska fungera. Det finns två sätt att bli medlem av den 
bildspråkande klassen (Nordström, 2003):  
 

• dels genom eget bildskapande,  
• dels genom engagemang för bilder i omvärlden, bilder som andra skapat.  
 

Det kan vara viktigt att notera båda dessa perspektiv, eftersom de flesta vuxna 
människor vanligtvis inte skapar egna bilder, men ändå kommunicerar genom att 
ständigt möta bilder i omvärlden. Bildspråklig socialisering grundas, liksom annan 
språklig socialisation, i första hand inom familjen. Men skolans och framför allt 
förskolans roll är viktig. I många fall kan den kompensera och i vissa fall även erbjuda 
materiella resurser som inte finns i familjen. När barn och ungdomar hantverksmässigt 
tecknar, målar eller skulpterar kan de fritt utnyttja rum, grad av likheter och aktivering i 
sitt skapande (Nordström, 2003).  
 
Det väsentliga är inte teknik, utan kunskap och tillgång till det som är kärnan i ett visuellt 
språk. Det som kan sägas vara bildspråkets väsen och som skiljer det från andra språk. Ett 
unikt språk som alla människor på olika sätt kan uttrycka tankar och idéer med, som är 
väsentligt både för en identitets- och kulturskapande funktion (Nordström, 2003 s 21-22). 

 

Edwards (1988) menar att hela undervisnings/inlärningsprocessen i skolan mestadels är 
diffus och framgång beror oftast på slumpen. Eleverna kanske inte lär vad vi som 
pedagoger tror att vi lär dem och det som de verkligen lär sig kanske inte alls är vad vi 
hade för avsikt att lära dem. Skolans värld är oftast verbal och symbolisk och elever 
med olika inlärningsmetoder måste anpassa sig till skolans sätt. Det optimala vore om 
pedagogen kunde avgöra vilken inlärningsmetod som är bäst för eleven för att vara 
säker att eleven lär sig både visuellt och verbalt (a.a.).  
   Barnet finner självklart identitet och föreställning om det egna jaget i den miljö som 
det växer upp i, men betydligt intressantare är på vilket sätt identiteten kan påverkas och 
fördjupas; hur självkänsla och självtillit kan utvecklas. Många forskare har påpekat 
lekens stora betydelse för barnen. I leken får de möjlighet att pröva olika roller, 
acceptera vissa normer, men också att utforma och utforska nya. Bildskapandet erbjuder 
i stort sett samma möjligheter. Barn leker tillsammans, bredvid varandra, men inte 
sällan ensamma. Bildskapandet kan göras som grupparbete, men sker ofta individuellt. 
Det är viktigt att uppfatta bildskapandet som en unik lek, en identitetslek, där eleven 
fantiserar och kreativt berättar, för sig själv och för andra, om erfarenheter, önskningar 
och ambitioner (Nordström, 2003). Elevernas bilder utgör visuellt iakttagbara objekt 
och visar bildspråkets kommunikativa möjligheter.  
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Elevbilder likaväl som andra bildkategorier brukar beskådas i sin slutgiltiga form. Det 
är också i det skedet de vanligen blir tolkade eller analyserade, om det överhuvud taget 
sker. I undervisningen borde skilda stadier av framställningsprocessen dokumenteras för 
att frigöra bildämnets kunskapsinnehåll menar Wetterholm (2001). 
 
 

2.8 Kreativitet i skolans värld 
Här tas upp aktuell forskning om vad kreativitet är och vad som är utvecklande för den, 
kännetecken på en kreativ skola och varför den behövs, samt kännetecken på och 
behovet av en kreativ ledare i skolan.  

2.8.1 Vad är kreativitet och vad är utvecklande för den? 
Kreativitet betyder förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv 
enligt Nationalencyklopedin, (Ne.se). Kreativitet är lika med nyskapande, människans 
förmåga till innovation, att upptäcka nya sätt att göra saker, se gamla problem på ett nytt 
sätt och bli medveten om nya problem (Carlsson, 2004). Allt fler skolor söker nya 
vägar, det efterfrågas vederhäftiga resonemang om skapande och kreativitet och det 
ställs frågor om kreativitetens roll, speciellt i ett didaktiskt och metodiskt perspektiv 
(Lagerroth m fl, 1993).  
   Skapande förmåga och skapande verksamhet anges som synonymt med kreativitet 
(Wetterholm, 2001). Alla disponerar själv förutsättningarna för att vara kreativ. 
Människor öser ur sina minnen, men de gör det utifrån den strategi genom vilken de 
socialiserats in i denna världen, det vill säga den funktionsmodell de efterapat i sin 
strävan att bli ”en person”. De kreativa strategierna kännetecknas av att ha ”fri tillgång” 
till sin person i det förgångna (Lagerroth m fl, 1993). 
Tre saker som är Carlsson (2004) anser som viktiga för att barn skall utveckla sin 
fantasi är: 

• en annan person som själv har fantasi och som ger tillåtelse åt barnet att vara 
nyfiket och utforskande 

• barnet behöver ha en egen speciell plats att leka ensam på 
• tillräckligt med tid för att sjunka in i och utveckla sin fantasilek (Carlsson 2004). 

 
 

2.8.2 Behovet av en kreativ skola 
Vårt samhälle förändras så snabbt och det är svårt att förutse vilka färdigheter framtida 
generation kommer att behöva. Genom att förbereda eleverna på att möta nya 
utmaningar med flexibilitet, uppfinningsrikedom, och fantasi och med förmågan att 
förstå ett komplex av sammanhörande idéer och fakta, att uppfatta underliggande 
händelsemönster och att se gamla problem på nya sätt ger dem större chans att lyckas 
enligt Edwards (1988).  
   Carlsson (2004) har forskat om barns kreativitet. Barn är kreativa upp i sexårsåldern, 
men ett lågvatten breder ut sig när de börjar skolan, vad beror detta på? Fantasin är ett 
av vårt samhälles viktigaste resurs, menar många svenska uppfinnare och det är viktigt 
att uppfinnandets glädje tränger fram redan i skolan (Carlsson 2004).  
   Kreativa barn hanterar sin ångest bättre, kreativitet har samband med hur 
försvarsmekanismerna ser ut. En ensidig försvarsreaktion förekommer oftast hos dem 
som har låg kreativitet. Detta innebär att individer med skapande förmåga lättare kan 
byta verktyg när de ställs inför något skrämmande.  
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De har inte fastnat i ett visst mönster för hur de skulle reagera. Det kreativa sättet att 
vara innebar att barnet bevarar sin känslighet och lyhördhet, men att de ändå kan 
behärska sina impulser och bortse från känslor när så krävs. Att flexibelt kunna skifta 
mellan intuition och kontroll behövs i en skapande process enligt Carlsson (2004).  
 
 

2.8.3 Kännetecken på en kreativ skola 
Skolans inflytande på kreativiteten beskrivs i allmänhet negativ, men åtråvärt, skolan 
tycks vilja ta tillvara på kreativiteten. Kreativitet kan betyda att ändamålsenliga 
handlingar utförs.  
De ändamålsenliga handlingarna visar sig i en problemlösande process där en 
reflekterande dialog förs mellan lärare och elever för att pröva tankar och argument. I 
undervisningen är det viktigt att både lärarens och elevens förtrogenhet och skapande 
förmågor samverkar enligt Wetterholm (2001). Som lärare är det viktigt att ställa sig 
frågan vad som kan göras för att skapa en givande pedagogisk miljö, där läraren kan 
”störa” de icke kreativa barnens restriktiva förhållningssätt, det vill säga deras strategi. 
Läraren måste tro detta är möjligt, trots vetskapen om att de restriktiva 
förhållningssätten i verkligheten är de icke-kreativa barnens existentiella försvar mot 
den skrämmande känslan av osäkerhet i situationer där det inte finns några färdiga svar. 
Den maximala pedagogiska utmaningen är att undanröja hindren för kreativitet 
(Lagerroth m fl, 1993). 
 
Kännetecken enligt Carlsson (2004) på en skola som är gynnsam för skapande 
verksamhet är att: 
 

• medarbetarna har insikt och tolerans för kreativitet 
• många och slumpartade möten uppkommer spontant, människorna finns nära 

varandra och kan lätt träffas och prata om saker 
• de vuxna har ett visst mått flexibilitet och fantasi 
• kunnighet i yrket är en grundförutsättning 
• roller och hierarkier inte är fastfrusna eller låsta 
 

Klimatet på arbetsplatser påverkar förmågan att lösa problem, det påverkar också 
motivationen och kreativiteten. I en svensk undersökning framkom att arbetsklimatet 
var det som i störst utsträckning inverkade på organisationen och individens kreativitet 
(Carlsson 2004). Gunnarsson (1999) menar att det är lärare som är skolans viktigaste 
resurs för elevers lärande och att ”lärarnas förmåga och vilja är beroende av hur de 
upplever sin arbetssituation” (a.a. s 106). Det är alltså viktigt att både lärare och elever 
upplever att de är uppskattade och respekterade och har ett reellt inflytande över sin 
arbetssituation eftersom ”hur elever upplever sina lärare och kamrater är en avgörande 
betydelse för deras lärande” (a.a. s 105). 
   Skolan skall främja elevernas kreativitet enligt läroplanen, men vad krävs då för att 
elever och lärare skall få en ökad medvetenhet om det skapande arbetets 
processkaraktär. Det är viktigt att: 
 

• eleverna får uppgifter som sträcker sig över lång tid och tar upp teman inom ett 
kunskapsområde 

• läraren betonar processen lika väl som produkten och uppmuntrar eleverna att 
aktivt experimentera, utforska och försöka på nytt 
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• eleverna får lära sig av goda förebilder, genom att undervisningen bedrivs så att 
de lär sig knyta ihop framställning, produktion med iakttagelse, perception och 
reflektion 

• eleverna tränar sin förmåga till självvärdering d v s att värdera sitt eget arbete 
samt får feedback från kamrater och lärare. (Carlsson, 2004).  

 
Den kreative mår bra att få uppmuntran från tidiga år. Fantasin behöver övas precis 
som alla andra egenskaper. Fantiserandet kan utnyttjas som en resurs i skolan. Barn 
behöver ges tid att leka med information, ställa frågor kring den, rita bilder, berätta 
historier eller dramatisera stoffet som de arbetar med.  

Alla har nytta av att ställas inför frågor som inte bara har ett enda rätt svar. För när 
man slutat skolan finns det inget facit (a.a., s 277). 

 
 

2.8.4 Kännetecken på en kreativ ledare 
I dagens organisationer krävs speciella ledaregenskaper, kreativa ledarskap, en kunskap 
att se helheter både i organisationsnivå och på socialnivå. Chefen skall kunna se de 
anställdas begränsningar och inse vad som krävs för att komplettera dessa, så att målen 
ändå kan uppnås. På en social nivå måste ledaren kunna kommunicera och motivera 
medarbetarna. Fokus bör ligga på möjligheterna snarare än problemen. Ledarens 
viktigaste uppdrag kan ses som att få med sig sin personal, att markera riktningen och 
sätta tonen. Det är viktigt som ledare att ”se möjligheter och uppmuntra till nytänkande 
samt dela med sig av sina planer inför framtiden” (Carlsson, 2004, s 270). 
 
 

2.9 Den kulturhistoriska dialektiska teorin 
Det finns två anledningar till att Vygotskijs teori används, dels eftersom jag i uppsatsen 
åberopar ett estetiskt synsätt, en helhetssyn, som tror på individen som ett kreativt 
subjekt, samt att litteraturen som jag tidigare hänvisat till också använder sig av hans 
tankar. De gånger jag tycker det är speciellt viktigt att spegla författarnas sätt att 
använda Vygotskijs tankar låter jag stå kvar. Vygotskij stavas på två olika sätt i 
uppsatsen beroende på hur det stavats i litteraturen som använts. 
 
Genom Vygotskijs (2003) kritiska granskning av den västpsykologiska idealistiska 
teorin så utvecklade han den kulturhistoriska dialektiska teorin. Teorin är en 
psykologisk teori om hur människan med hjälp av tecken (språket) tolkar och förstår sin 
omgivning, och den beskriver människans kulturella utveckling som en enhetlig 
medvetandeprocess, där känsla och tanke hör ihop, aspekter som ofta skiljs åt i de 
utvecklingspsykologiska teorierna hos t ex Freud och Piaget.  
   Vygotskijs (2003) bok om fantasi och kreativitet binder samman hans idéer om konst 
och det allmänna tänkandet och förklarar hur vi skapar våra föreställningar, d v s hur vi 
tolkar och gestaltar vår föreställningsvärld. Denna kunskapsprocess beskrivs som en 
fråga om förhållandet mellan reproduktion och kreativitet, de två aspekter som berör 
hela vidden av människans aktivitet. Han anser att alla människor är kreativa, även det 
lilla barnet och att kreativiteten är grunden för såväl konst, vetenskap som teknik. ”Det 
är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som 
skapar framtid och samtidigt förändrar sin nutid” (a.a. s 13).  
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Reproduktion innebär att beteendemönster, som tidigare skapats och utformats 
upprepas. Reproduktionen hör ihop med minnet och är en nödvändig förutsättning för 
tänkandet, men det är den kreativa aktiviteten som gör att människan kan skapa något 
nytt. Den kreativa förmågan kallar Vygotskij (2003) för fantasi och anser att det inte 
finns någon motsättning mellan fantasi och verklighet. Han anser att fantasi är en 
medvetandeform, kombinationsförmåga, som hör ihop med verkligheten på olika sätt, ju 
rikare verklighet, desto mer fantasi och vice versa. Genom fantasin tolkas erfarenheter 
och känslor. För att påverka individens fantasi behövs en utvidgning dess erfarenhet, 
eftersom fantasi och verklighet är varandras förutsättningar. Medvetandet förenar känsla 
med betydelse eller mening, vilket innebär att tanke och känsla hör ihop. Kreativitet är 
en nödvändig förutsättning för människans existens enligt Vygotskij (2003). 
Fantasins bilder förser våra känslor med ett inre språk och även det omvända gäller. 
Känslor är alltid verkliga och äkta, på så sätt hör känslan ihop med verkligheten. Även 
helt nya fantasiprodukter kommer att ha samband med verkligheten, när dessa tar gestalt 
och blir lika verkliga som andra objekt och i sin tur påverkar omgivningen. Fantasin 
beskriver en cirkel, från delar ur verkligheten förvandlas dessa med fantasins hjälp, tar 
gestalt och träder på nytt in i verkligheten, för fantasin finns både känsla och intellekt 
och det är dessa som för kreativiteten framåt (a.a.). 
   Det finns ingen motsättning mellan estetik och rationalitet. Fantasiprocessen är 
komplex och den inre transformationen ser ut på följande sätt. Processen tar sin början i 
perceptionen, som en generaliserad helhet, därefter sker en dissociation (sönderdelning) 
eller differentiering, så att helheten klyvs i sina delar. En del bevaras och andra faller i 
glömska. Differentieringsprocessen är en förutsättning för fantasins fortsatta aktivitet. 
För att kunna göra nya kombinationer, behövs förmåga till dissociation. Det är 
medvetandets struktur och nervsystemets rörlighet, som skapar väg för förändringarna. 
Överdrift och krympning av olika element är typiska förändringar eller förvandlingar i 
fantasiprocessen. Fantasins överdrifter är lika viktiga för konst som för vetenskap, 
nämligen förmågan att se nya, oförutsebara samband. Att fantasiprocessen är en inre 
rörelse, innebär inte att den yttre omgivningen skulle begränsa fantasin, utan det är den 
yttre omgivningen som skapar belägg för den kreativa processen (a.a.).  
   Vygotskijs (2003) genomgående uppfattning är att fantasin hör ihop med verkligheten 
och att ju mer erfarenhet en människa har, desto större möjlighet till fantasi och 
kreativitet. När ett barn inte har förmågan att tänka rationellt, förväxlas det ofta med en 
rik fantasi. Han menar att det är nödvändigt att vidga barnets erfarenhet, om det skall 
skapas en tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju mer ett barn har 
sett, hört och upplevt, ju mer det vet och tillägnat sig, ju större verklighet de har i sin 
erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi. Det har stor 
betydelse att odla skapandet i skolåldern. Det är viktigt för den kommande människan 
att med hjälp av den skapande fantasin orientera sig i framtiden värld och skapa ett 
beteende som grundar sig på denna framtid. En utveckling och övning av barnets fantasi 
är en av de viktigaste krafterna i processen att förverkliga detta mål. ”Formandet av en 
skapande personlighet som strävar mot framtiden initieras med hjälp av en skapande 
fantasi som tar gestalt i nuet” enligt Vygotskij (2003, s.100). 
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3 Metod 
I denna del tar jag upp metod, urval, etiska riktlinjer, metod för datainsamling och 
metod för databearbetning. 
 
Kvalitativa intervjuer är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter 
och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld, enligt Kvale (1997). Han 
anser att i intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och 
med egna ord och eftersom studiens syfte låg i att lyssna och försöka förstå hur 
pedagogerna anser att de använder sig av bild och skapande i undervisningen är valet 
rätt. En kvalitativ metod var att föredra framför kvantitativ, utifrån Denscombes (2000) 
åsikt att intervjuer ger en mer djupgående insikt i förståelsen av människors sätt att 
resonera, reagera, särskilja och urskilja handlingsmönster. Kvantitativ metod valdes 
bort, eftersom intresset i undersökningen inte var att mäta något och resultaten skulle 
inte redovisas i form av diagram och tabeller (Denscombe, 2000). Studiens fokus låg i 
stället på pedagogernas egna åsikter om bildskapandet och dess betydelse för 
undervisningen. 
   Intervjuerna var halvstrukturerade, d v s varken ett öppet samtal eller ett strängt 
strukturerat frågeformulär, eftersom den intervjuade fick utveckla sina idéer om 
bildskapande i undervisningen. Det genomfördes enligt en intervjuguide som 
koncentrerade sig till vissa teman (Kvale, 1997) och omfattade frågor. I intervjun 
försökte jag vara flexibel och följa den ordning som föll sig lämpligast för den 
intervjuade och dennes associationsbanor. Jag valde att intervjua alla, utom en av 
pedagogerna genom personliga intervjuer. Den pedagogen fick på grund av avståndet, 
intervjuas genom mail och telefon. Trost (1997) anser att telefonintervjuer inte är 
lämpade för mera in- eller djupgående frågor och svar, så jag använde endast telefonen 
för att tilläggsfråga, om det uppstått några oklarheter genom mailen. Anledningen till att 
jag ändå ville ha med denna pedagog var dennes omtalade intresse och framgång med 
bild i undervisningen och antogs därför ha många goda exempel att lyfta fram. 
   Trosts (1997) åsikt är att det rör sig om ”två relationer i intervjun, intervjuarens 
relation till den intervjuade och den intervjuades relation till intervjuaren”. Men 
förhoppningen var att även genom mina intervjuer kunna se det som den dubbeltydiga 
klassiska bilden av en vas utanpå Kvales bok. Bilden kan ses antingen som en vas eller 
två ansikten, men inte som båda samtidigt. Kvale (1997) använder figuren för att belysa 
intervjusamtalet som inter views, det som sker mellan två seende. Antingen kan seendet 
koncentreras på att se de två ansiktena i figuren, betrakta dem som intervjuare och 
intervjuad, och föreställa sig intervjun som ett samspel mellan två personer. Eller så kan 
blicken koncentrera sig på att se vasen mellan de två ansiktena, försöka föreställa sig att 
den innehåller den kunskap som byggs upp genom utbytet av synpunkter mellan 
intervjuaren och den intervjuade. Kvale (1997) menar att blicken växlar mellan dem 
som vet och det som vets, mellan dem som bygger upp kunskap och den uppbyggda 
kunskapen. Jag ville också försöka se intervjun som en sorts ”tanke triangulering”, 
intervjuarens relation till den intervjuade, den intervjuades relation till intervjuaren och 
det förhoppningsvis, ömsesidiga kunskapsutbytet dem emellan. Kunskapsutbytet som 
bestod i att jag som intervjuare får kunskap och insikt om pedagogens syn på bild och 
skapande och att den intervjuade får en bekräftelse på sina egna tankar och arbete 
genom att berätta.  
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3.1 Urval och etiska riktlinjer 
Två informanter blev rekommenderade av två av mig kända bildpedagoger och de andra 
informanterna fick jag genom att jag ringde till några särskolor i andra kommuner och 
fick rekommenderat några bildintresserade pedagoger. Sammanlagt fyra pedagoger som 
arbetade med olika åldrar i särskolan var villiga att låta sig intervjuas. 
   Pedagogerna kom från fyra olika särskolor, från tre olika kommuner. En pedagogs 
arbete var förlagt till träningsskolan, de tre andras till grundsärskolan. Två av 
pedagogerna arbetade med de yngre eleverna år 1-4, en arbetade med år 2-5 och en 
arbetade med elever år 7-9. Samtliga fyra pedagoger var kvinnor, tre var förskollärare i 
botten och en var lågstadielärare. Alla pedagogerna hade någon form av 
vidareutbildning, två var speciallärare, en hade läst 40 poäng specialpedagogik och en 
var snart färdig specialpedagog. Deras erfarenhet av särskolan var olika lång, den 
pedagog som hade arbetat kortast inom särskolan hade arbetat 3,5 år och den som 
arbetat längst 27 år.  
   Jag besökte tre av särskolorna eftersom den fjärde låg för långt bort för att besöka så 
den informantens svar mailades till mig. Alla tre särskolorna gav ett öppet och trevligt 
intryck och det var en välkomnande atmosfär. Pedagogerna uttalade att de trivdes 
mycket väl på sin skola, och kände stor arbetsglädje trots att flera av dem hade långa 
resvägar mellan hem och arbete. Alla berättade också att de hade stort stöd och 
uppskattning av sin närmsta chef. 
   Intresset av att arbeta med bild och skapande i undervisningen var gemensamt för hela 
gruppen, dock använde pedagogerna sig av det olika mycket och ansåg det olika viktigt. 
Tre av pedagogerna uttalade att de hade haft ett stort bildintresse hela livet och gjort 
många aktiva bildval genom hela sin egen skolgång. Egen bildutveckling ansågs som 
viktig av de tre som uttalade mest intresse. En av pedagogerna hade inget eget 
bildintresse, men såg ändå ett syfte i att använda bild och skapande i undervisningen, 
för att bl a stärka eleverna självförtroendet samt träna deras motorik.  
   Pedagogerna hade stor spridning i sin bildutbildning, i allt från endast den 
obligatoriska bildundervisningen i grundutbildning till två-årig atelieristautbildning. De 
tre pedagoger som var mest intresserade av att använda bild och skapande i sin 
verksamhet, hade fortbildat sig genom att t ex gå kurser hos konstnärer, Levande 
verkstad, och andra bildutbildningar ordnade av sin kommun. 
   Urvalet av informanter var subjektivt, eftersom jag önskat att få intervjua pedagoger 
med ett intresse för bild och skapande och eftersom syftet i studien var att lyfta fram 
vad pedagogerna anser att bild och skapande tillför eleverna och undervisningen. 
   Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling, 
men forskningskravet skall dock vägas mot skyddet för individen. Enligt det 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (1999) etiska forskningsregler 
finns fyra allmänna huvudkrav inom det grundläggande individskyddskravet. Det är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
   Informationskravet (HSFR, 1999) innebär att forskaren bör informera uppgiftslämnare 
om deras uppgift i projektet, vilka villkor som gäller, samt att deltagandet är frivilligt 
och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Därför togs en första kontakt inför 
undersökningen per telefon med två av informanterna och de två andra informanternas 
chef. Jag berättade kort vem jag var, mitt ämnesval och syfte med undersökningen, 
vilken högskola jag kom ifrån, samt att jag skulle försöka begränsa intervjun till 
maximalt en timme. Det berättades att undersökningen var konfidentiell, inga namn 
eller platser skulle lämnas ut (Trost, 1997), det som sades skulle inte föras vidare, så att 
någon kunde ana vem som sagt vad - ingen skall få reda vad som sagts eller gjorts 
(Kvale, 1997).  
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Det tydliggjordes att avsikten med intervjun inte var att bedöma eller värdesätta någons 
bildarbete, utan mer söka och lyfta fram den intervjuades tankar angående bildarbetet 
och förhoppningen var att den intervjuade ville berätta och ge den information som 
söktes till studien.  
   Min andra kontakt skedde per mail eller brev, där jag bekräftade intervjutid och plats 
och återigen beskrev studiens syfte och att allt som kom att sägas under intervjun var 
konfidentiellt och endast skulle användas av mig. Nyttjandekravet innebär att insamlade 
uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål och 
konfidentialitetskravet medför att alla personer i en undersökning skall ges största 
möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter skall förvaras så ingen obehörig 
kan ta del av dem (HSFR, 1999). Det skickades även med en frågeguide, eftersom 
pedagogerna önskat det vid den första kontakten och min mail-adress och 
telefonnummer så att de skulle kunna komma i kontakt med mig om de hade ändrat sig 
eller undrade något. Där togs även upp att jag ville att pedagogerna skulle ta med tre 
praktiska exempel på bildaktiviteter, som jag ville att de skulle berätta lite om. En hörde 
av sig om tidsändring, men annars hördes ingen av pedagogerna av sig och alla gav 
alltså då sitt samtycke (HSFR, 1999) till att bli intervjuade. 
 
 

3.2 Metod för datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom att spela in intervjuerna på Mp3-spelare, första 
intentionen var dock att videofilma en bildaktivitet, men ändrades snabbt då jag insåg 
att jag som intervjuare med ett stort bildintresse skulle bli för påverkad och värdera vad 
jag såg. Eftersom jag förmodligen sett och varit med om ett hundratal bildaktiviteter är 
det svårt att låta bli att döma bra eller dåligt, och det var inte avsikten med min studie. 
Jag valde därför bort videofilmningen och bad istället pedagogerna att ta med tre 
exempel på bildaktiviteter från sin särskola för att få en ökad förståelse för hur de 
använde sig av bild och skapande i undervisningen. 
   Ambitionen med intervjuerna var att försöka vara så objektiv som möjligt, lyssna utan 
förutfattade meningar och låta den intervjuade beskriva sin egen upplevelse av bild och 
skapande i särskolan. Min uppgift som intervjuare var att försöka se informanternas 
tankar om bildarbetet från ett utanförperspektiv, samtidigt som min egen förförståelse 
förmodligen bidrog till att göra det enklare att ställa frågor och följdfrågor. Svårigheten 
under intervjuerna var framför allt att inte falla in i några engagerande diskussioner utan 
försöka hålla mig kvar utanför så att min bildsyn inte skulle påverka intervjun. Efter 
varje intervju gjordes personliga reflektioner och anteckningar om intervjun. Hur den 
hade gått, eventuella svårigheter, tekniska störningar eller andra tankar. 
 
 

3.3 Metod för databearbetning 
När intervjuerna var avlyssnade från Mp3-spelaren och nerskrivna, så ordagrant som 
möjligt, däremot ej i talspråk utan i skriftspråk, så ämneskategoriserades intervjuerna i 
ett läsbart schema. I intervjun användes 20 frågor som sedan delades in i olika 10 olika 
frågekategorier. Schemat gjordes stort och åskådligt med rubrikerna inom intervjuns 
olika ämnes-/frågeområden lodrätt på vänstersidan och pedagogerna 1-4, vågrätt. 
Pedagogerna numrerades 1-4, så endast jag skulle kunna urskilja vem som var vem.  
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Ämnesområdena som överensstämmer med problemformuleringen och syftet blev:  
• Hur använder pedagogerna bild och skapande i undervisningen? 
• Vilka syften och mål har pedagogerna med bildundervisningen? 
• Vad anser pedagogerna att bild och skapande tillför eleverna och 

undervisningen? 
 
Ämneskategorier   Frågekategorier 
Hur används bild och skapande i 
undervisningen 

Pedagogernas åsikt om fortbildning 
och forskning 
Bild och skapande en alternativ 
kommunikationsform och ett 
specialpedagogiskt redskap i 
särskolan 
Bildens användning i undervisningen 
Värderingen estetiskt respektive 
pedagogiskt skapande 
Hinder för bild och skapande i 
särskolan 
Metoder för att undanröja hinder 

Syften och mål med bildundervisningen Pedagogens viktigaste uppgift 
Pedagogernas syften och mål med 
bildundervisningen 

 
Vad tillför bild och skapande eleverna och 
undervisningen 

 

Elevernas egna skapande 
Bildarbetets betydelse 
Bild och skapandets bonuseffekter 

 
Tabell 1. Ämnes- och frågekategorier 
 
Avsikten var att lyssna och försöka förstå pedagogernas sätt att resonera, fundera och ha 
åsikter om bild och skapande i undervisningen, samt se vilka eventuella likheter eller 
olikheter, gemensamma mönster och eller tankar om bild och skapande de fanns mellan 
pedagogerna.  

 39



 

4 Resultatredovisning  
Resultatredovisningen är knuten till syftet och frågeställningarna och redovisas i 
ämneskategorier. Under varje ämneskategori står hur pedagog 1-4 svarat. En del svar 
har inte tagits med utan endast beskrivits i mellantexten. En frågeguide (bilaga II) 
användes och här nedan beskrivs de resultat som framkom i undersökningen 
 
 

4.1 Hur används bild och skapande i undervisningen 
Här under redovisas pedagogernas åsikter om: fortbildning och forskning, om bild och 
skapande kan användas som en alternativ kommunikationsform och ett 
specialpedagogiskt redskap, bildens användning i undervisningen, värderingen estetiskt 
respektive pedagogiskt skapande, hinder för bild och skapande och metoder för att 
undanröja hinder. 
 

4.1.1 Pedagogernas åsikt om fortbildning och forskning 
Alla pedagogerna ansåg att de ville ha mer fortbildning i bild, samtidigt som de också 
tyckte det var viktigt att hinna få fortbildning i andra ämnen som t ex matte och 
svenska.  
   Vid frågan om vilken forskning de ansåg sig behöva och vilja veta mer om i bild och 
skapande, så var alla intresserade, men flera av pedagogerna såg tidbrist som ett 
problem för att hinna ta del av allt nytt. 
 

…skulle jag göra allt jag ville så skulle jag arbeta alltid…(ped 3)  

 

Tre av pedagogerna uttalade att de sökte aktivt t ex på nätet, läste litteratur eller gick på 
utställningar för att förkovra sig själv. Två av pedagogerna gick olika 
distansutbildningar samtidigt som de arbetade. En av pedagogerna uttryckte:  
 

Problemet med forskning, kan jag ibland tycka, är att det ju just det man inte känner 
till som man behöver… (ped 2) 

 
Kommentar: Alla pedagogerna i studien gav ett otroligt engagerat intryck, brann för sin 
uppgift och upplevde sitt arbete snarare som ett kall än ett yrke. De verkade lägga 
betydligt mer än bara sin arbetstid på arbetet, fritiden användes av flera att förkovra sig 
och ta till sig nyheter. De berättade att de inte skulle kunna tänka sig att arbeta i en 
annan verksamhet, fast att de inte alltid hade valt särskolearbetet själv, utan hamnat i det 
av en slump.  
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4.1.2 Bild och skapande en alternativ kommunikationsform och ett 
specialpedagogiskt redskap  

Pedagogerna i studien ansåg att bild och skapande kunde användas som en alternativ 
kommunikationsform samt som ett specialpedagogiskt redskap. De gav som exempel 
stödtecken som är ett bildspråk som man kan använda i undervisningen för att förstärka 
språket. En av pedagogerna berättade att de arbetade med bild och skriftspråk parallellt 
på white-board tavlan, genom att både få text och bilder kombinerat så var det både 
roligare och lättare för eleverna att minnas. Digitala bilder kombinerat med text och 
ibland med elevernas egen text användes i undervisningen av flera av pedagogerna, 
dock olika mycket. Den estetiska bilden för att utveckla elevernas självkänsla och lust 
att lära betonades särskilt 
 

Bild kan vara bra att starta upp en aktivitet med så att det blir lite spännande, ett 
redskap att öppna upp för samspel, stärka elevernas självförtroende så att de vågar 
väcka lust att upptäcka och utvecklas tillsammans, bygga upp eleven. Det är dock 
viktigt i bildarbetet att börja utifrån elevens förmåga. (ped 1) 

 
Tre av pedagogerna talade om bild och skapande som ett komplement eller ersättning 
för det verbala språket, ett bildspråk. 
 

Genom att få uttrycka sig i bild kan en elev hitta möjligheter att berätta något som 
orden inte räcker till för (ped 1 och 2)  

Ibland kan bildarbetet vara ett ”alternativt språk” för att uttrycka en känsla, en tanke, 
en ny insikt eller kunskap, en ny fråga eller ett svar osv. (ped 2) 

Genom att i bildskapandet använda sina ögon, lära sig att se, så kan bilder användas 
som ett komplement t ex till det verbala språket, ett visuellt stöd kan utvecklas (ped 
3) 

 
En av dessa pedagoger ansåg också att det var ett redskap för att ”fördjupa” och ibland 
för att ”förenkla” något eleven erfarit inom ett annat ämne. 
   Samma pedagog funderade också på om bilden föder nya tankar, utvecklar elevernas 
egna reflektionsförmåga. 
 

…kan bilden, vare sig den är skapad av eleven själv eller av någon annan, ge 
tillgång till ord som han/hon inte skulle ha haft tillgång till utan bilden. Bilden är då 
”nyckeln” till orden. Eller kanske är det så att bilden föder nya tankar och de nya 
tankarna kläs i ord…?! (ped 2) 

 
En pedagog talade om bild och skapande endast som ett redskap för att stärka 
självkänslan, få eleverna att fungera i grupp och träna motoriska färdigheter. 
 

…jag arbetade med bild och skapande för att stärka elevernas dåliga självkänsla och 
självförtroende, få lugn i gruppen och träna upp deras dåliga motorik (ped 4) 

 

Kommentar: Alla pedagogerna ansåg att bild och skapande kunde användas för att 
öppna upp så att eleverna vågade upptäcka och utvecklas. 
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De var också överens om att bild och skapande kunde användas som en alternativ 
kommunikationsform och ett specialpedagogiskt redskap i särskolan, även om de 
använde sig av det olika mycket i undervisningen. Bild och skapande kan även 
användas som ersättning för det verbala språket, ett bildspråk samt vara ett redskap för 
att fördjupa och ibland för att förenkla något eleven lärt sig inom ett annat ämne. Bild 
och skapande kan även användas för att utveckla elevernas egen reflektionsförmåga. 
 
 

4.1.3 Bildens användning i undervisningen 
Hos flera av pedagogerna blev bildarbetets betydelse tydliggjort genom att 
bildmaterialet var lättillgängligt, spännande och av god kvalitet. 
En av pedagogerna arbetade oftast med bild som ett enskilt ämne, mycket på grund av 
att hon ansåg att de var för lite personal när de skulle arbeta med:  
 

…ostrukturerad undervisning som bild och musik. (ped 4) 

Samma pedagog talade dock om bild som ett redskap för att kunna prata om känslor, 
förhållningssättet till varandra, och som ett sätt att bearbeta känslor, då fick t ex 
eleverna rita hur det ser ut när de är arga eller glada. 
 
De andra tre pedagogerna ansåg att bildarbetet genomsyrade all deras undervisning.  
 

…arbetar med bild och skapande som en röd tråd genom hela verksamheten även 
om det står en fast tid på schemat, oftast en uppstart med skapande för att en ge 
upplevelse, ex lera för att forma bokstäver, såpbubblor för att prata och måla med 
färg. (ped 1) 

… det genomsyrar all verksamhet, textila bilder, datorbilder, pictogrambilder det 
visuella sinnet stimuleras hela tiden (ped 3) 

att ibland är bildarbetet till bara för sin alldeles egna skull, för att eleverna ska få 
känna, upptäcka/ utveckla skaparglädje, det lustfyllda i  att få experimentera med 
färger former olika material osv. utan något vidare mål än just lusten till/i det. Ibland 
kan bildarbetet vara som ett alternativt språk för att uttrycka en känsla, en tanke, en 
ny insikt eller kunskap, en ny fråga eller ett svar osv….(ped 2) 

 

Kommentar: Tre av pedagogerna ansåg alltså att bild och skapande genomsyrade all 
deras undervisning, medan den fjärde oftast använde det som ett enskilt ämne. Bild och 
skapande användes ofta som ett lustfyllt sätt att starta upp med en ny uppgift. Bild 
användes som ett alternativ till talspråk i undervisningen för att just kunna samtala och 
ge exempel på abstrakta saker. 
 
 

4.1.4 Värderingen estetiskt respektive pedagogiskt skapande 
Två av pedagogerna värderade det estetiska respektive det pedagogiska bildskapandet 
lika högt, ibland använde de sig av det ena i undervisningen och ibland det andra. De 
såg inte det estetiska respektive det pedagogiska skapandet som två delar:  

ser det som ett, ibland använder man sig av det ena ibland det andra, det är viktigt att 
man är tydlig vid presentationen av uppgiften!  
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Ibland kan uppgiften användas för passa ett tema, foga samman gruppen, eller vara 
sinnessträning, man måste hela tiden anpassa den till barnen, småstegspedagogik! 
(ped 1) 

värderar bägge högt!! (ped 2) 

 

En pedagog värderade det estetiskt skapande lite högre, men tyckte samtidigt att det 
gick hand i hand: 
 

…det estetiska skapandet, fast det går hand i hand (ped 3)  

 

Påtalade vikten av att: 
 

… se, öppna ögonen, gå på konstutställningar (ped 3).  

 
Kommentar: En av pedagogerna värderade det pedagogiska bildskapandet mest 
eftersom hon använde det som ett specialpedagogiskt redskap för att t ex stärka 
elevernas självförtroende, få gruppen att fungera ihop samt träna elevernas motorik. De 
tre andra pedagogerna ansåg att de använde sig omväxlande av det pedagogiska och det 
estetiska bildskapandet, de växlade beroende på vad de ville eleverna skulle uppleva 
eller lära sig. En av dessa pedagoger upplevde att fastän de olika formerna av skapande 
gick hand i hand, så tyckte hon att det estetiskt skapande var lite viktigare. 
 
 

4.1.5 Hinder för bild och skapande i särskolan 
I diskussionen om eventuella hinder för bild och skapande i undervisningen såg bara en 
av pedagogerna elevernas begåvningsmässiga funktionshinder som ett hinder. En 
omotiverad elevgrupp, med en speciellt orolig och störande elev, samt för lite personal 
ansågs vara hinder i bildundervisningen. 
 

…en orolig och svårmotiverad grupp, med en speciellt utåtagerande och störande 
elev (ped 4).  

 

och för lite personal för att kunna hjälpa till med alla moment i en skapande aktivitet  
 
 
De tre andra pedagogerna menade att det största hindret inte fanns hos eleverna. Två 
uppgav att det var pedagogens uppgift att skapa tillit och lust så att eleverna vågar 
prova. 
 

Hindrena finns endast hos mig som pedagog, det är hela tiden en utmaning, att skapa 
lusten för att skapa, endast fantasin hos mig själv sätter stopp. (ped 3) 
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NEJ! Egentligen inte… Det finns ibland svårigheter och hinder för att arbeta med 
bild, men de svårigheterna och hindren hänger inte specifikt ihop med den 
begåvningsmässiga funktionsnedsättningen, utan i så fall snarare med att elever 
ibland har olyckliga erfarenheter av tidigare möten med bildarbete eller av hur deras 
bildarbeten har bemötts. Den allra viktigaste förutsättningen tror jag är att eleverna 
känner tillit både till mig och de andra i rummet. Tilliten är viktigt den är en 
förutsättning för att våga…Vågar tror jag man gör när man är trygg i förvissning om 
att det kan inte bli fel. Med fel menar jag då att det är alltid eleven som har 
tolkningsföreträde till sitt verk. Är eleven nöjd med sitt verk så är det rätt.(ped 2) 

 
En av de tre pedagogerna ansåg att det största hindret var att tiden alltid gick för fort när 
de arbetade med skapande arbete och skulle gärna vilja ha aktiviteten lite bättre 
tillrättalagt med t ex en ateljé. 
 

..enda hindret är att tiden går alltid för fort, skulle vilja ha en atelje, använda 
skapande som ett lärande, ha allt tillrättalagt, skyltar så eleverna kan vara 
självständiga, stort bord med bestämda platser, vackert rum för att eleverna ska få 
glädjen och lusten, viktigt att ha både tid och rum (ped 1) 

 

Kommentar: Tre av pedagogerna menade att det största hindret för bild och skapandet 
inte fanns hos eleverna, två av dessa ansåg att det var pedagogens uppgift att skapa tillit 
och lust så att eleverna vågar prova och den tredje menade att tiden och platsens 
anpassning var det största hindret. Den fjärde pedagogen uppgav att hindret i hennes 
bildundervisning var att eleverna var omotiverade och oroliga.  
 
 

4.1.6 Metoder för att undanröja hinder 
Om det ändå skulle uppstå hinder menade pedagogerna att det finns olika metoder för 
att få eleverna att våga och vilja. Pedagogerna lyfte fram flera olika metoder som de 
använde sig av i sin bildundervisning.  
 
Tre av pedagogerna ansåg det viktigt att börja enkelt och ha struktur i 
bildundervisningen så eleverna vågar. Börja enkelt, locka/bjuda in, ta med en sak 
hemifrån, ge en upplevelse, berömma bilderna, plocka fram det positiva, ej ha för höga 
krav, ha bra och spännande bildmaterial tillgängligt, få eleven att känna sig trygg, ge 
struktur i början på bildarbetet, det tar lite tid att våga kunna skapa själv, samt att ge 
tillräcklig tid till bildskapandet. 
 

…börja enkelt, en färg i taget, locka in med rött godis! Ta med en röd sak hemifrån. 
Börja med en upplevelse, exempelvis gå ut och blåsa såpbubblor, sen gå in och 
måla, reflektera, berömma bilderna, plocka fram det positiva. Ej ha för höga krav. 
.Nu, vill alla barn vara med, innan så kunde ett barn vilja gå ifrån, bara för han ville 
titta först. Nu är det inte några problem, när barnen känner sig trygga i sin roll, de 
vet vad som förväntas. Bjuda in på olika sätt, tända ljus, avslappnande musik osv. 
Bild skall kännas som en fri och ledig aktivitet, inte stramt och exakt som 
pedagogen visar, yttre ramar behövs dock i början innan eleverna vågar själv. 
Särskolelever behöver oftast struktur, det tar lite tid att våga skapa själv! (ped 1)  

…ha ett bra och spännande bildmaterial tillgängligt så man kan arbeta när lusten 
faller in.  Kvalitet på färger och papper är viktigt! (ped 3) 
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….att få ta sig tillräckligt med tid tillräckligt ofta är en viktig sak… och ibland får 
man slå sig till ro med vetskapen om att ”Jag kan bättre, fast idag var detta vad jag 
kunde/hade lust med/orkade…”.(ped 2) 

 

En av de tre pedagogerna såg också att eleverna utvecklade en förmåga att realistiskt 
”bedöma” sitt arbete utifrån sina förutsättningar, om en vuxen fanns med som stöd och 
vägledare under elevens bildskapande. 
 

är eleven missnöjd med sitt verk så är det ibland falsk blygsamhet, men min 
upplevelse är, att för de allra flesta eleverna är det så att ju mera de arbetar med bild 
desto mera utvecklar de en förmåga att realistiskt bedöma sitt arbete utifrån sina 
förutsättningar. Är de missnöjda så finns det alltid ett nytt papper, eller vad det nu 
är, och oftast tid att göra nya försök så att man är nöjd innan man slutar. Om inte 
samma dag, för det händer ju ibland att taxin eller något annat väntar, så kommer det 
nya bildstunder. Det är aldrig the one and only time och då är det elevens subjektiva 
missnöje som bestämmer det hjälper inte om t ex jag är nöjd, eleven måste själv 
också vara nöjd. Detta betyder inte att jag inte berättar vad jag tycker det gör jag för 
det tror jag är en förutsättning för att elevernas bildskapande ska utvecklas men detta 
sker mest i form av tips nästa gång skulle du kanske kunna prova… (ped 2) 

 

En av pedagogerna använde sig av bild och musiktema för att stärka elevernas 
självkänsla och självförtroende. Vid temaarbetet tillsattes det extra resurser i gruppen 
och en hel förmiddag en gång i veckan under en hel termin arbetades det endast med 
temat. Pedagogen såg att eleverna utvecklades och kände stolthet över vad de kunde. 
Allt utmynnade i en föreställning för andra elever och föräldrar, där pedagogen 
berättade att eleverna kände stolthet över vad de åstadkommit. 
 
Kommentar: Pedagogerna ansåg att det fanns många olika metoder för att undanröja 
hinder i bildskapande. Det viktiga var dock att öppna upp spännande, anpassa uppgiften 
till eleven, ha struktur så eleven känner trygghet samt tid så att eleven inte känner sig 
pressad. 
 
 

4.2 Syften och mål med bildundervisningen 
Här under redovisas vad pedagogerna ansåg var deras viktigaste uppgift i särskolan 
samt vilka syften och mål de ansåg att de hade med bildundervisningen. 

 

4.2.1 Pedagogens viktigaste uppgift 
Tre av pedagogerna var överens om att den viktigaste uppgiften som pedagog var att ge 
eleverna självförtroende och skapa en lust att lära: 
 

…att se barnet, se till varje individ, även gruppen, börja där de är, ge upplevelser 
och väcka lust så de vill arbeta vidare. Ge beröm! (ped 1) 

…att se, lyfta fram och utveckla varje elevs möjligheter.  
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Att bemöta varje elev så att han/hon ser sig själv som en person full av möjligheter 
och att skapa yttre och inre förutsättningar för att han/hon ska känna lust att ta till 
vara möjligheterna. Att hålla nyfikenheten och lusten levande (ped 2) 

…du duger, gör så gott du kan, utveckla färdigheter så att de kan klara sig utanför 
skolan! Få förmågan att göra sitt liv rikt! (ped 3) 

 

Den fjärde pedagogen betonade kunskapsbiten som hennes viktigaste uppgift: 
 

…få i så mycket kunskap i eleverna som möjligt  (ped 4),  

 

men samtidigt talade hon också om vikten att stärka elevernas självförtroende och lära 
ut socialkompetens vilket hon ansåg att hennes elever hade svårt med.  
 
Kommentar: En av pedagogerna betonade att hennes viktigaste uppgift som pedagog 
var att ge eleverna så mycket kunskap som möjligt, medan de andra tre menade att deras 
viktigaste uppgift var att ge eleverna självförtroende så att de fick en lust att våga och 
vilja lära. 
 
 

4.2.2 Pedagogernas syften och mål med bildundervisningen 
Pedagogernas syften och mål med undervisningen i bild och skapande var många. Tre 
av pedagogerna använde bild och skapande genomgående i undervisningen medan den 
fjärde pedagogen endast använde det som tema eller enskilt ämne. Pedagog 4 ansåg att 
bildarbetet både var mål och medel.  
De fyra pedagogerna var överens om de fyra nedanstående syftena och målen med 
bildundervisningen: 
 

stärka blyga barns självkänsla, ge eleverna bättre självkänsla så att de mår bra som 
individer och fungerar i grupp, 

få eleven att lita till sig själv och vara stolt över vad hon/han kan åstadkomma, 
känna sig trygga i sin roll, du duger som du är  

öppna upp för kommunikation, lyfta fram det positiva, alla kan lyckas, känna lust att 
våga prova och få lust att lära 

stärka elevens motoriska förmåga, utveckla elevens koncentrationsförmåga, träna 
samspel, lära känna varandra i ny grupp/gruppen, skapa gemenskap i gruppen och i 
skolan (ped 1-4) 

 
Andra syften och mål som pedagogerna talade om var: 
 

utveckla elevernas skaparglädje, så de får lust att prova och ta egna initiativ (ped 1-
3)  

skapa upplevelser, lära eleverna iaktta och reflektera om egna och andras bilder (ped 
1) 
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ibland är bildarbetet till för sin egen skull…., ibland kan bildarbetet vara som ett 
alternativt språk…., ibland kan det vara ett redskap för att fördjupa och ibland för att 
förenkla något man erfarit inom ett annat ämne (ped 2) 

utveckla elevernas kreativitet, teknik och kunskap om tekniker, samt utveckla 
elevernas egna förmåga att realistiskt ”bedöma” sitt arbete utifrån sina 
förutsättningar (ped 2) 

att ge eleverna ett bildspråk så att de kan kommunicera på annat sätt än det verbala, 
att kunna minnas med hjälp av bilder och t ex berätta något om sig själv, stödja 
deras visuella utveckling, få ett intresse, arbeta med enkla material som inte ställer 
för stora krav, skapa en lust att våga skapa, att se skönhet i vardagen (ped 3) 

sinnesträning, utveckla elevernas fantasi (ped 4) 

 

Kommentar: Pedagogernas syfte och mål med undervisningen i bild och skapande var 
många. Tre av pedagogerna använde bild och skapande genomgående i undervisningen, 
medan den fjärde pedagogen endast använde det som tema eller enskilt ämne. Alla 
pedagogerna var dock överens om att de viktigaste syften och målen med bild och 
skapande i undervisningen var att stärka elevens självförtroende och självkänsla så att 
de fick en känsla av att duga som de var, få en lust att våga prova och skapa en lust att 
lära. De talade också om att bild och skapande kan användas till att stärka gruppen 
genom att på ett positivt sätt, öppna upp för kommunikation, träna samspel, skapa 
gemenskap i gruppen eller i skolan. 
 
 

4.3 Vad tillför bild och skapande eleverna och undervisningen 
Nedan redovisas vad pedagogerna ansåg att bild och skapande tillförde elevernas egna 
skapande, vilken betydelse bildarbetet hade för eleverna och undervisningen, samt även 
vilka bonuseffekter som de såg att bild och skapande tillförde undervisningen. 

4.3.1 Elevernas egna skapande 
En av pedagogerna menade att hon inte kunde se att eleverna tillägnat sig något eget 
bildskapande, däremot såg hon att andra bitar av eleven som t ex att deras självkänsla 
utvecklades så att de var stolta över vad de gjort.  
 

Nej, det kan jag inte se, en av mina elever ritar ofta men det gjorde han även innan, 
ingen ritar självmant (ped 4) 

 
De tre andra pedagogerna uttryckte däremot att de kunde se en markant utveckling i 
elevernas egna bildskapande och även att andra ämnen följde med i bildutvecklingen. 
De upplevde att elevernas självförtroende stärktes och att även elevernas förhållande till 
andra förändrades, de blev säkrare i sin kompiskontakt. 

eleverna utvecklas med bilden, utvecklingen följer även i andra ämnen, påverkar 
självförtroendet så att de vågar springa över skolgården och ta kontakt med andra. 
(ped 3) 

 
De upplevde vidare att eleverna utvecklades i sitt sätt att tänka, i sin lust att våga prova 
och ta initiativ, samt utvecklades i kreativitet, teknik och kunskap om tekniker. 
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som pedagog ser man att eleverna tillägnar sig ett eget bildskapande, att de växer 
med uppgiften, kan tänka själv, får lust att prova, tar initiativ att blanda färger, uppe 
i att blanda, så aktiviteten ibland ändras till en blandövning (ped 1) 

…ja, det tycker jag att jag gör. Jag har ju förmånen att få följa eleverna under ganska 
lång tid och hos alla tycker jag mig se att de utvecklar både kreativitet, teknik och 
kunskap om tekniker. Genom att vi dokumenterar så pass mycket med digitalkamera 
så går det ju att över tid följa utvecklingen (ped 2) 

 

En av pedagogerna visar ett exempel på en elevs bildutveckling, en bild ritad av en elev 
med det största funktionshindret i klassen. Bilden visar en pojke med glad uppsyn, glada 
färger, mun, ögon allt är glatt, t o m fötterna är glatt uppåt. Hon berättar att eleven 
utvecklats från att nästan enbart målat svart icke föreställande till denna bildexplosion. 
 

…de utvecklas i sitt bildarbete, blir öppnare och friare, vågar, bilderna ändras, 
fantastiskt att se (ped 3) 

 
Kommentar: En av pedagogerna såg inte att eleverna tillägnat sig något eget 
bildskapande, däremot såg hon att elevernas självkänsla utvecklades genom 
bildskapandet och att de kände stolthet över vad de kunde skapa. De tre andra 
pedagogerna uttryckte däremot att de kunde se en markant utveckling i elevernas egna 
bildskapande och att även övriga ämnen följde med i bildutvecklingen. De såg att 
eleverna blev öppnare och friare i sitt bildskapande, de vågade, så både elevernas 
självförtroende och bilderna utvecklades. Bildutvecklingen påverkade även elevernas 
sätt att tänka, vilket i sin tur även påverkade andra ämnen. Bildutvecklingen hos 
eleverna kunde ses tydligt eftersom flera av pedagogerna dokumenterade det med 
digitalkamera. 
 
 

4.3.2 Bildarbetets betydelse 
Alla fyra pedagogerna var måna om att på många olika sätt lyfta fram att elevernas bild 
och skapandet var viktigt och lade stor vikt vid att göra bildarbetet synligt både för 
eleverna och deras föräldrar. Pedagogerna visade för eleverna att bildarbetet är viktigt i 
undervisningen genom att berömma, använda sig av elevernas bilder att reflektera kring, 
ha vernissage med elevernas alster, visa upp verksamheten i korridorerna, bjuda in 
tidningen, på utställningar på särskolans café, föreställningar med musik och bildtema: 
 

I och med att vi är måna om att eleverna får visa upp resultaten av sitt skapande så 
står det klart för dem själva En annan viktig sak är att verken värderas och visas 
uppskattning. Det kan t ex vara genom att de monteras snyggt, att de hängs upp och 
visas t ex i korridor eller bibliotek. Ofta fotograferar vi både under själva arbetet och 
det färdiga resultatet och ofta skriver vi någon sorts gemensam eller individuell text 
om bildarbetet eller till verket. Bild och text klistras sedan in i elevernas viktiga 
bok.(ped 2) 

…att hela skolan ibland skapar tillsammans, rullar ut spännpapper i korridoren som 
alla målar på, vuxna dansar över målningen, prata om lustfyllt lärande (ped 3) 
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För föräldrarna genom att skicka hem bilder, ha vernissage och försäljning av barnens 
alster, bjuda in tidningarna så att det positiva bildskapandet visas upp, ha föräldramöte 
där föräldrarna fick göra likadana bildaktiviteter som deras barn. Det är viktigt som 
pedagog lyfta upp och ge exempel på att inlärning är mycket och kan göras på många 
olika sätt, bl a genom att arbeta med bild och skapande. 

Det tas upp på utvecklingssamtalen genom att grovplaneringen för all undervisning 
visas, barnens mapp, vad de lärt sig, utvecklat! Vad är viktigt för eleven att lära sig, 
föräldrarnas åsikt är också viktig. Hur kan vi hjälpas åt? (ped 1)  

I och med att bildskapandet tillmäts ett värde i den dagliga verksamheten och den 
dagliga verksamheten dokumenteras i ord och bild i elevernas ’viktiga bok’, som 
dagligen ’vandrar’ mellan hem och skola, så står det tydligt för föräldrarna att det är 
en viktig del av verksamheten (ped 2). 

Föräldrasamtal är viktiga för att tala om vad vi gör i skolan, ibland fastnar vi i 
barnuppfostran eller läxdiskussioner (ped 4) 

I och med att vi är måna om att eleverna får visa upp resultaten av sitt skapande så 
står det klart för dem själva, övriga i skolan och föräldrarna att det är viktigt. I 
utvecklingssamtalen är elevernas skapande en av många aspekter som vi pratar om 
(ped 2)  

 
Alla fyra pedagogerna uttalade att de hade stöd i sin närmsta chef så att de inte särskilt 
behövde lyfta vikten av bildämnet. 
 

Vi har turen att ha en klok skolledare, jag behöver inte särskilt lyfta bildämnet. 
Bildämnet har ett självklart berättigande (ped 2) 

Vi har en fantastisk chef nu, vi har stort stöd i det vi gör som personal, klar och 
tydlig i sin ledarroll, ställer stora krav på oss och ännu större på sig själv, deltar ofta 
i undervisningen och känner alla barn, så vi behöver inte förklara (ped 3) 

 

Kommentar: Pedagogerna menade att det var deras uppgift att lyfta fram bild och 
skapande arbetets betydelse både för elever och föräldrar. Pedagogerna uttryckte att det 
var viktigt att tydliggöra att inlärning kan vara så mycket och att det kan göras på 
många olika sätt, ett sätt kan vara att arbeta med bild och skapande. Det ansågs som 
viktigt att bildskapandet tillmäts ett värde i den dagliga verksamheten såväl som vid 
speciella tillfällen som t ex vernissage och dyl. Däremot tyckte ingen av pedagogerna 
att de behövde lyfta bildämnet speciellt för sina chefer eftersom de redan hade kunskap 
och visste vad ämnet betyder för undervisningen. 
 
 

4.3.3 Bild och skapandets bonuseffekter  
Tre av pedagogerna uttalade ett flertal bonuseffekter med att använda bild i 
undervisningen, för att förenkla och tydliggöra, att lära känna varandra, att berätta med 
bildens hjälp, konkretisera abstrakta saker, personlig utveckling. Pedagogerna tyckte 
även att det tillförde övriga ämnen mycket. 
 

Ibland kan bildarbetet vara som ett alternativt språk för att uttrycka en känsla, en 
tanke, en ny insikt eller kunskap, en ny fråga eller ett svar osv.  
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Ibland kan det vara ett redskap för att fördjupa och ibland för att förenkla något man 
erfarit inom ett annat ämne. Ibland är bildarbetet nyckeln till ingången och ibland är 
det nyckeln till utgången…(ped 2) 

…bonuseffekten är att eleven utvecklas med bilden, den utvecklingen följer även i 
andra ämnen (ped 3) 

 

Bild är bra för att kunna lära känna varandra och träna samspel i grupp: 
 

…att öppna upp för kommunikation! Skapande är bra för att lära känna varandra i 
ny grupp eftersom alla kan lyckas. Det är också bra för träna samspel och 
kommunikation på ett positivt sätt, i mötena med färg och form (ped 1) 

gemenskap, gruppskapande, att eleverna kommer i stämning för att få lust för att 
skapa (ped 3) 

 

Genom att använda enkla material som inte ställer så stora krav, så stärker det 
självförtroendet, att våga, få lust och kunna: 
 

…stärker blyga barns självkänsla, genom att arbeta med enkla material som inte 
ställer för stora krav (ped 1) 

…ge eleverna lust att våga …de klarar oftast mer en de själv tror (ped 3) 

 
Bild kan även förstärka minnet och språket, genom att använda bild och text: 
 

…även arbetet med digitala bilder, reportage, dagböcker är viktigt! Eleven kan 
berätta till bilder vad de t ex gjorde hemma igår. Eleven återberättar sin gårdag. 
Egen kalender med bilder och korta bildtexter för att minnas och kunna återberätta. 
Skickas mellan hem och skola (ped 3)  

 

Bonuseffekter som att konkretisera undervisningen och utveckla elevernas egna 
reflektionsförmåga påtalades samt även vilan i själen och det egna skapandet: 
 

…skapande arbetet känns som en naturlig länk i arbetet, att konkretisera, upptäcka, 
uppleva, vilan i själen, eget skapande,…bild och skapande kan konkretisera 
undervisningen,…roligt att höra barnens tankar under bildarbete,…konkretisera 
upplevelser (ped 1) 

utveckar  färdigheter så de även klarar sig utanför skolan (ped 3) 

 

Den fjärde av pedagogerna tyckte sig endast se en bonuseffekt:  
 

…att lära eleverna skilja på fantasi och verklighet (ped 4) 

 

 skapandet skulle då stå för den ”riktiga” fantasin enligt pedagogen. 
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 …eftersom särskoleelever har svårt med fantasin ibland, antingen för mycket eller 
ingen alls, så kan man t ex arbeta med lera få eleverna att fantisera på ett bra sätt 
(ped 4)  

 
Däremot ansåg hon under en annan fråga att bild och skapande i temaarbetet kunde ge 
eleverna en stolthet över att de kan. 
 

…ge eleverna stolthet, att de kan… (ped 4) 

 
Kommentar: Tre av pedagogerna uttalade ett flertal bonuseffekter med att använda bild 
i undervisningen. Bonuseffekterna av bild och skapande i undervisningen var att de 
kunde använda det för: att förenkla och tydliggöra något i undervisningen, att lära känna 
varandra i gruppen, att kunna berätta med bildens hjälp, att konkretisera abstrakta saker, 
att förstärka minnet och språket genom att använda bild och text tillsammans, personlig 
utveckling, att eleverna kommer i stämning så de får lust att våga, få vila i själen, ge 
eleverna en stolthet över att de kan. Pedagogerna tyckte även att bildutvecklingen 
tillförde övriga ämnen mycket. Även bonuseffekter som att eleverna utvecklade sitt eget 
skapande och sin reflektionsförmåga påtalades.  
 
 

4.4 Slutsatser 
Det övergripande intrycket av intervjuerna i undersökningen visar att pedagogerna har 
stor tilltro till elevernas egen förmåga till bild och skapande, de menar att alla har en 
skapande förmåga och att deras uppgift som pedagog är att öppna upp och locka fram så 
att eleverna vågar ta initiativ till att skapa och få en lust att lära. Pedagog 1-3 var hade 
en liknande inställning till bild och skapande så de förstärkte ofta varandras frågor, den 
enda som skiljde sig något var pedagog 4. 
 

4.4.1 Hur arbetade pedagogerna med bild och skapande i särskolan?  
Alla pedagoger i studien ansåg att bild och skapande hade stor betydelse i deras 
undervisning. Tre av pedagogerna menade att bildarbetet genomsyrade all deras 
undervisning, medan den fjärde använde sig mest av bild som ett redskap för att t ex 
stärka självförtroendet och motoriken. 
   Pedagogerna var överens om att bild och skapande kunde användas som en alternativ 
kommunikationsform och ett specialpedagogiskt redskap i särskolan, även om de 
använde sig av det olika mycket i undervisningen.  
   Pedagogerna kunde se att elevernas personliga utveckling och även övriga ämnen 
följde utvecklingen i bild.  
   Bild och skapande användes på många fler sätt än som endast ett enskilt bildämne: 

• som att öppna upp för kommunikation, så att eleverna vågade upptäcka och 
utvecklas.  

• som ersättning för det verbala språket, ett bildspråk. 
• var ett redskap för att fördjupa och ibland för att förenkla något eleverna lärt sig 

inom ett annat ämne. 
• för att utveckla elevernas egen reflektionsförmåga, t ex genom att med bildens 

hjälp kunna samtala och diskutera abstrakta saker. 

 51



En av pedagogerna värderade det pedagogiska bildskapandet mest. De tre andra 
pedagogerna ansåg att de använde sig omväxlande av det pedagogiska och det estetiska 
bildskapandet, de växlade beroende på vad de ville eleverna skulle uppleva eller lära 
sig.  
   Endast en av pedagogerna ansåg att elevens begåvningsmässiga funktionsnedsättning 
kunde vara problem i bildarbetet, de andra uppgav att det var pedagogens uppgift att 
skapa en miljö, tillit och lust så att eleverna vågar prova. Skulle det ändå uppstå 
problem så fanns det massor av metoder att arbeta med, det viktigaste var dock att 
öppna upp spännande, anpassa uppgiften till eleven, ha struktur så eleven känner 
trygghet och tid så att eleven inte känner sig pressad. 
 
 

4.4.2 Vilka syften och mål hade pedagogerna med bildundervisningen?  
Pedagogernas syften och mål med bildundervisningen var många och olika beroende på 
vad för uppgift de ville lösa. Ibland arbetade de endast med den estetiska sidan av bild 
och skapandet, för elevens inre utveckling och välbefinnande, ibland den pedagogiska 
sidan för att t ex arbeta med motoriken, gruppen eller något annat.  
   Pedagogens viktigaste uppgift i särskolan var enligt tre av pedagogerna att stärka 
elevernas självförtroende och skapa en lust för att lära. Det gjordes genom att se 
eleverna och ge dem en känsla av att duga som jag är, medan den fjärde pedagogen 
menade hennes viktigaste uppgift var att ge eleverna så mycket kunskap som möjligt. 
   Det pedagogerna var överens om som de viktigaste syften och målen med bild och 
skapande i undervisningen var att stärka elevens självförtroende och självkänsla så att 
de fick en känsla av att duga och en lust att våga prova och lära, dock var det viktigt att 
börja på elevernas nivå, börja strukturerat så eleverna förstod uppgiften, få eleven att 
känna sig trygg, ge tillräcklig tid och vara tydlig med vad förväntades.  
   De talade också om att bild och skapande kan användas till att stärka gruppen genom 
att på ett positivt sätt, öppna upp för kommunikation, träna samspel, skapa gemenskap i 
gruppen eller i skolan. 
 
 

4.4.3 Vad ansåg pedagogerna att bild och skapande tillförde eleverna och 
undervisningen? 

I studien sågs ingen skillnad i pedagogernas åsikter beroende på hur gamla eleverna var 
eller om de gick i träningssärskola eller grundsärskola. Däremot verkade det spela roll 
hur mycket fortbildning och eget bildintresse pedagogen uttalade att hon hade, ju mer 
utbildning och intresse av bild och skapande pedagogen uttalade, desto mer användes 
det i undervisningen och ju fler bonuseffekter sågs av pedagogen. 
   Bild och skapande tillför eleverna och undervisningen mycket enligt pedagogerna, de 
upplevde att självförtroendet stärktes och att även elevernas förhållande till andra 
förändrades, att de lärde känna varandra i gruppen och de blev säkrare i sin 
kompiskontakt.  
   Bild och skapande kunde också användas i undervisningen för: att förenkla och 
tydliggöra övrig undervisning, att lättare kunna berätta med bildens hjälp, att 
konkretisera abstrakta saker, att förstärka minnet och språket genom att använda bild 
och text tillsammans, för personlig utveckling, att eleverna skulle komma i stämning så 
de får lust att våga, vila i själen, ge eleverna stolthet över att de kan.  

 52



Tre av pedagogerna uttryckte att de kunde se en markant utveckling i elevernas 
bildskapande och att även andra ämnen följde med i bildutvecklingen. De såg att 
eleverna blev öppnare och friare i sitt bildskapande, både eleverna och bilderna 
utvecklades. Bildutvecklingen påverkade elevernas självförtroende och sätt att tänka 
vilket i sin tur även påverkade andra ämnen. Bildutvecklingen hos eleverna kunde ses 
tydligt, eftersom det dokumenterades med digitalkamera. 
   En av pedagogerna ansåg inte att eleverna i hennes klass tillägnat sig något eget 
bildskapande, däremot ansåg hon att deras självkänsla utvecklades genom 
bildskapandet, att de kände stolthet över vad de kunde göra.  
   Alla pedagoger berättade att de försökte tydliggöra för föräldrar och elever att 
inlärning kan vara så mycket och att det kan göras på så många olika sätt bl a genom att 
arbeta med bild och skapande. Det är viktigt att lyfta fram bildskapandet så det tillmäts 
ett värde i den dagliga verksamheten såväl som vid speciella tillfällen som t ex 
vernissage, café och dylikt. Däremot tyckte ingen av pedagogerna att de behövde lyfta 
bildämnet speciellt för sin chef, eftersom de redan ansågs ha kunskap om bild och 
skapande och visste vad ämnet betyder för övrig undervisningen. 
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5 Diskussion  

5.1 Resultaten kopplade till bearbetad litteratur 
I diskussionen knyts den tidigare genomgångna litteraturen och huvudsakliga resultaten 
av de genomförda intervjuerna ihop. Under diskussionen skall jag också försöka visa 
om pedagogernas syfte och mål på någon eller några punkter överensstämmer med 
styrdokumenten samt utröna om det finns några samband mellan pedagogernas utsagor 
och nya forskningsrön om bild och skapande. 
 
 

5.2 Vygotskijs kulturhistoriska dialektiska teori som studiens 
övergripande teori. 

Vygotskij, den sovjetiske psykologen som har satt spår i den moderna pedagogiken och 
som många av rapporterna om bild och skapande använder sig av, används som en 
övergripande teori för studien. Vygotskij (2003) menar att alla människor är kreativa 
och att kreativiteten är grunden för såväl konst, vetenskap och teknik. Han menar att i 
det mänskliga beteendet kan urskiljas två olika linjer för handlande. Dels det 
återskapande, reproduktiva, som upprepar redan skapade handlingsmönster samt det 
kreativa mönstret som bearbetar och skapar nya situationer genom att kombinera intryck 
och erfarenhet på nytt sätt och med hjälp av fantasin se nya möjligheter. Pedagogerna i 
studien uttrycker att bild- och skapandeundervisningen är ett sätt att ge eleverna nya, 
flera sett att se på och gestalta omvärlden. Jag upplever detsamma i mitt arbete och 
delar pedagogernas inställning att bild och skapande är en bra väg. Vygotskij (2003), 
pedagogerna i studien och jag med dem, anser att fantasin är en nödvändig förutsättning 
för barn och vuxnas liv. Med fantasins hjälp kan skapas nytt av tidigare erfarenheter, på 
så sätt är skapandet ett livsvillkor. Fantasins bilder förser våra känslor med ett inre språk 
och även det omvända gäller. Eleverna behöver dock samspela med kreativa pedagoger 
som kan lyssna, ställa utmanande frågor och ge berikande upplevelser. Jag anser att det 
är viktigt att pedagogen både har tilltro till sin egen och till elevens kreativa förmåga. 
Känner jag mig säker i mitt eget skapande, blir jag varken osäker eller auktoritär i min 
vägledning och kan låta eleverna vara fria i sin skapandeprocess. Vygotskij (2003) 
uppfattning är att fantasin hör ihop med verkligheten och att ju mer erfarenhet en 
människa har, desto större möjlighet till fantasi och kreativitet. Det är nödvändigt att 
vidga barnets erfarenhet om det skall kunna skapas en stadig grund för skapande 
verksamhet, vilket pedagogerna visar genom att använda sig av bild på så många olika 
sätt, samt att pedagogerna i studie har stor tilltro till elevens egna skapande. Ju mer ett 
barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och tillägnat sig, ju större verklighet de 
har i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi.  
 

Den kreative mår bra att få uppmuntran från tidiga år. Fantasin behöver övas precis 
som alla andra egenskaper. Fantiserandet kan utnyttjas som en resurs i skolan. Barn 
behöver ges tid att leka med information, ställa frågor kring den, rita bilder, berätta 
historier eller dramatisera stoffet som de arbetar med. Alla har nytta av att ställas 
inför frågor som inte bara har ett enda rätt svar. För när man slutat skolan finns det 
inget facit (Carlsson, 2004). 
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5.3 Bild och skapande, ett specialpedagogiskt redskap? 
Studiens rubrik, ”Bild och skapande, ett specialpedagogiskt redskap? ” ställer en fråga 
som jag försökt besvara genom att intervjua pedagoger i särskolan och lyfta fram olika 
rapporter och litteratur angående bild och skapande. Specialpedagogik, är enligt 
Danielsson & Liljeroth (2001) ett sätt att vidga synen på undervisningen och skapa 
förståelse för vad en individs totala utveckling i ett långsiktigt perspektiv kan innebära. 
Ju fler normala förväntningar, desto fler uppgifter klarar eleverna och desto bättre mår 
de. Med bild och skapande som ett specialpedagogiskt redskap menas i studien, en 
metod eller medel som kan öppna upp för särskoleelevernas möjligheter och ta bort 
eventuella hinder. 
Även om man har normala förväntningar är det inte alltid säkert att de automatiskt 
infrias, eftersom många elever i särskolan ofta kämpar med emotionella eller 
känslomässiga blockeringar. Allt detta måste pedagogen försöka förstå, för att sedan 
vara beredda att pröva en annan infallsvinkel än brukligt enligt (Asmervik, 2001). I min 
inledning talade jag om den viktiga rollen som särskolepedagog, att både lyssna och se 
eleverna så att det skapas en förståelse för deras problematik, men också för deras 
möjligheter. Bild och skapande är ett ämne som är utmärkt att samarbeta i exempelvis 
grundskola/särskola eftersom alla kan arbeta efter sina förutsättningar om uppgifterna är 
genomtänkta och tydliga.  
   Pedagogerna i undersökningen anser alla att bild och skapande kan användas som ett 
specialpedagogiskt redskap, de arbetar olika med bild och skapande beroende på vad för 
uppgift de vill lösa. Ibland arbetar de som pedagog endast med den estetiska sidan av 
bild och skapandet, för elevens inre utveckling och välbefinnande, ibland den 
pedagogiska sidan för att t ex arbeta med motoriken, gruppen eller ett teoretiskt ämne.  
Det är viktigt att koppla samman specialpedagogik med ämnen och ämnesområden även 
inom en annan inriktning (SOU 1999:63). Pedagogerna i studien kan anses göra det 
genom att de använder sig av bild och skapande som ett ämne som genomsyrar all 
undervisning och att de t ex använder bild och skapande som en spännande uppstart för 
teoretiska ämnen eller som ett redskap för att fördjupa och ibland förenkla något som 
eleverna lärt sig inom ett annat ämne. I mitt bild- och skapandearbete i särskolan har jag 
sett att det kan öppna upp för många elevers möjligheter. Ett exempel som jag tycker 
visar att man kan använda sig av bild och skapande som ett specialpedagogiskt redskap 
i särskolan, är när en av eleverna som har ett väldigt svårförståeligt talspråk använder 
sig av sina egna ritade bilder för att förstärka och förtydliga sig under sitt samtal. Ibland 
tecknar jag själv för mina elever för att konkretisera och tydliggöra mitt språk. Våra 
gemensamma samtalsbilder blir då även ett sätt att bekräfta varandras åsikter och 
minnas t ex vad vi kommit överens om. Det är viktigt enligt Nordström (2003) att 
uppfatta bildskapandet som en identitetslek, en unik lek där eleven fantiserar och 
kreativt berättar, för sig själv och för andra, om erfarenheter, önskningar och 
ambitioner. Danielsson & Liljeroth (2001) anser att skapande ämnen som t ex bild 
utvecklar djupare områden inom individen och också det intuitiva tänkandet och 
kreativiteten, som de anser borde ses som en grund i all undervisning som vill ge 
utrymme för alla elever oberoende av deras funktionshinder och/eller andra störningar.  
   En av specialpedagogikens negativa effekter är enligt Asmervik (2001) ofta att det 
avvikande betonas i sådan utsträckning att pedagogen inte längre ser elevens resurser, 
de blir definierade via sina funktionshämningar. Så upplevde jag inte alls att 
pedagogerna såg på sina elever.  
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Pedagogerna i studien använde sig av skapandet som en alternativ kommunikationsform 
i särskolan för att utveckla ”djupare områden inom individen och också det intuitiva 
tänkandet och kreativiteten” (Danielsson & Liljeroth, 2001 s 209), eftersom deras 
bildundervisning siktade till att stärka självförtroendet och ge utrymme för eleverna 
oberoende av deras funktionshinder.  
Det uttrycks i studien bland annat genom att pedagogerna lyfter fram att: du duger, gör 
så gott du kan, att se individen, utveckla varje elevs möjlighet, bemöta varje elev så att 
han/hon ser sig själv som en person full av möjligheter, skapar yttre och inre 
förutsättningar för att han/hon ska känna lust till och att ta till vara möjligheterna, att 
hålla nyfikenheten och lusten levande, samt genom att de vill utveckla elevernas 
färdigheter så att de även kan klara sig utanför skolan.  
 
   Skolan skall främja elevernas kreativitet enligt läroplanen. Carlsson (2004) anser att 
det är viktigt att elever och lärare får en ökad medvetenhet om det skapande arbetets 
processkaraktär och det kan fås genom att: eleverna får uppgifter som sträcker sig över 
lång tid, tar upp teman inom ett kunskapsområde, att läraren betonar processen lika väl 
som produkten och uppmuntrar eleverna att aktivt experimentera, utforska och försöka 
på nytt. Det är också viktigt att eleverna får lära sig av goda förebilder, genom att 
undervisningen bedrivs så att de lär sig knyta ihop framställning, produktion med 
iakttagelse, perception och reflektion. Viktigt är också att träna sin förmåga till 
självvärdering d v s att värdera sitt eget arbete samt att få feedback från kamrater och 
lärare (Carlsson, 2004). Alla dessa sätt att främja kreativiteten gav pedagogerna i 
studien egna exempel på. Feedback talade en av pedagogerna speciellt om, hon ansåg 
att det ”hjälper inte om jag är nöjd, eleven måste själv också vara nöjd”. Hon berättar att 
hon ger feedback, men detta sker mest i form av tips, - ”nästa gång skulle du kanske 
kunna prova” och menar att det är en förutsättning för att elevernas bildskapande ska 
utvecklas (ped 2). 
   Den maximala pedagogiska utmaningen för att undanröja hindren för kreativitet är att 
”störa” de icke kreativa barnens restriktiva förhållningssätt, det vill säga deras strategi. 
Pedagogen måste tro detta är möjligt, trots vetskapen om att de restriktiva 
förhållningssätten i verkligheten är de icke-kreativa barnens existentiella försvar mot 
den skrämmande känslan av osäkerhet i situationer där det inte finns några färdiga svar 
enligt (Lindström mfl, 1993). Pedagogerna i studien menade då att det fanns många 
olika metoder och strategier för att undanröja hinder i bildskapande. Det viktigaste 
ansågs dock vara att öppna upp spännande, anpassa uppgiften till eleven, ha struktur så 
eleven känner trygghet och tid så att eleven inte känner sig pressad. Jag upplever 
detsamma i min egen bildundervisning, är jag tydlig och eleven känner sig trygg både 
med mig och med uppgiften, så kan alla hinder övervinnas. 
   En intressant upptäckt för betydelsen av kreativitet, var när Carlsson (2004) studerade 
hur barn i olika åldrar hanterar ångest. Det som framkom var att kreativiteten hade 
samband med hur försvarsmekanismerna ser ut. En ensidig försvarsreaktion förekom 
oftast hos dem som hade låg kreativitet. Detta innebar att individer med skapande 
förmåga lättare kunde byta verktyg när de ställdes inför något skrämmande. Ibland kan 
jag som pedagog uppleva ensidiga försvarsreaktioner i särskolan när elever med 
begåvningsmässiga funktionshinder ställs inför något nytt och okänt, är då eleven van 
vid ett kreativt arbetssätt, kan de förmodligen lättare skifta mellan intuition och kontroll 
vilket man lär sig i en skapande process. Pedagogerna i studien uttalar en stor tydlighet 
och kunskap om vad som är viktigt för att eleverna skall känna sig trygga i den 
skapande processen. De anser att pedagogens uppgift är att skapa en miljö, tillit och lust 
så att eleverna vågar prova.  
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Skulle det ändå uppstå problem så finns det massor av metoder att arbeta med, det 
viktigaste är dock att öppna upp spännande, anpassa uppgiften till eleven, ha struktur så 
eleven känner trygghet och tid så att eleven inte känner sig pressad. 
 
Kännetecken på en skola som är gynnsam för skapande verksamhet är att alla, både 
pedagoger och elever har insikt och tolerans för kreativitet.  
Att många och slumpartade möten uppkommer spontant, att människorna finns nära 
varandra och lätt kan träffas och prata om saker. Att pedagogerna har ett visst mått 
flexibilitet och fantasi, liksom att kunnighet i yrket är en grundföresättning.  
Roller och hierarkier får inte heller vara fastfrusna eller låsta. Klimatet på arbetsplatser 
påverkar förmågan att lösa problem, det påverkar också motivationen och kreativiteten 
(Carlsson, 2004). Klimatet på de särskolor jag besökte var öppet och pedagogerna var 
trevliga och intresserade av att jag kom dit och intervjuade. Pedagogerna berättade att 
de hittade kraft och kunskap hos de andra pedagogerna i samma verksamhet. De 
berättade att de trivdes och inte kunde tänka sig något annat arbete, samt att de kände 
stort stöd i övriga pedagoger och närmsta chef. På en av särskolorna hade de många 
gemensamma aktiviteter i skolhuset, bl a påsk- och julpyssel. Varje fredag arbetades 
hela särskolan i olika tvärgrupper. Eleverna var då sammansatta i grupper, som två 
fredagar i sträck var hos samma pedagog och arbetade med t ex bild eller miljön, på så 
sätt lärde pedagogerna känna de yngre och de som hade haft de äldre eleverna kunde se 
deras fortsatta utveckling, vilket måste kännas positivt och stärkande som pedagog. 
   I dagens organisationer krävs speciella ledaregenskaper, kreativa ledarskap, en 
kunskap att se helheter både i organisationsnivå och på social nivå. Det är viktigt att 
arbetsledaren skall kunna se de anställdas begränsningar och inse vad som krävs för att 
komplettera dessa, så att målen ändå kan uppnås. På en av särskolorna diskuterades 
pedagogernas fortbildning och vidareutbildning tillsammans med närmsta chefen. 
Ledarens viktigaste uppdrag kan ses som att få med sig sin personal, att alla strävar mot 
samma mål och att ”se möjligheter och uppmuntra till nytänkande samt dela med sig av 
sina planer inför framtiden” (Carlsson, 2004, s 270). På en social nivå måste ledaren 
kunna kommunicera och motivera medarbetarna. Fokus bör ligga på möjligheterna 
snarare än problemen. Detta tycker jag även kan överföras på pedagog/elev i särskolan, 
som pedagog är det bra att både kunna se elevernas möjligheter som begränsningar samt 
inse vad som behövs för att komplettera dem, alltså se möjligheterna snarare än 
problemen, då nås målen lättare och det blir en kreativare skola.  
 
 

5.4 Pedagogernas förtrogenhet med skolans styrdokument 
Wetterholm (2001) menar att det är viktigt att pedagogen är förtrogen med de aktuella 
kursplanerna för bildämnet eftersom bildämnets marginaliserade roll i skolan och 
samhället är ett problem. Att bildundervisningen har brister har utvärderats, både lärare 
och skolledare har ofta en diffus uppfattning av ämnet och i de lokala planerna saknas 
ofta en beskrivning av bildämnets mål och som följd av detta når eleverna sällan 
grundskolans uppsatta mål (Wetterholm, 2001). Ingen av pedagogerna i undersökningen 
gav dock intryck av att inte veta vad som står i styrdokumenten och upplevde inte heller 
att bildämnet hade en liten roll i skolan. Min egen upplevelse av att det oftast i 
diskussioner med föräldrar och skolledare är de ”hårda” ämnena som prioriteras, 
diskuteras och värdesätts upplevdes endast av en av pedagogerna.  
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Jag anser inte att det skall vara antingen eller, utan jag upplever att eleverna behöver det 
konkreta gestaltandet för att ge en ökad förståelse för abstrakta föreställningar. På så 
sätt upplever jag att eleverna får fler, bättre och nya sätt att iaktta omvärlden. 
   Synsättet som präglar skolans styrdokument innebär att det är skolan som ska 
förändras så att den passar alla elever, inte att eleverna skall anpassas till skolan.  
De mål att uppnå i särskolan som överensstämde med vad pedagogerna svarade i 
intervjuerna, var att: eleverna skulle ha fått ökad medvetenheten om sina egna 
förutsättningar, efter sin egen förmåga kunde lyssna, läsa och kommunicera, hade fått 
ökade kunskaper inom ett eller flera ämnesområden som utvecklar individen och kan 
berika fritiden, hade utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och hade ökat sin 
förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i det dagliga livet 
(Utbildningsdepartementet, 1998).  
   Kursplanerna för grundsärskolan omfattar tolv ämnen, gemensamt för alla ämnen är 
att de skall förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära, vilket också genomsyrar 
allt pedagogerna talar om i intervjuerna. En samverkan mellan ämnena är också en 
nödvändighet för att möjliggöra en allsidig och meningsfull kunskapsutveckling enligt 
med läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer, vilket pedagogerna t ex berättar om när 
de använder bild för att prata om abstrakta ord eller teoretiska resonemang.  
Eftersom även särskoleeleverna skall kunna orientera sig i ett stort informationsflöde 
och snabb förändringstakt i samhället, så har skolan en viktig uppgift i att ge överblick 
och sammanhang. I skolarbetet skall de intellektuella likväl som de praktiska sidorna, 
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Det är viktigt att eleverna får 
uppleva olika uttryck för kunskaper. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 
aktiva lärandet och förmågan till eget skapande tillhör det som eleverna skall lära sig 
enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998).  
Vygotskij, (2003) menar att det är nödvändigt att vidga barnets erfarenhet, om det skall 
skapas en tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju mer ett barn har 
sett, hört och upplevt, ju mer det vet och tillägnat sig, ju större verklighet de har i sin 
erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi. Det har stor 
betydelse att odla skapandet i skolåldern, så där har pedagogen en viktig uppgift tycker 
jag. Det är viktigt att med hjälp av den skapande fantasin orientera sig i framtiden och 
skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid. En utveckling och övning av 
barnets fantasi är en av de viktigaste krafterna i processen att förverkliga detta mål. 
”Formandet av en skapande personlighet som strävar mot framtiden initieras med hjälp 
av en skapande fantasi som tar gestalt i nuet” enligt Vygotskij (2003, s.100). 
 
 

5.5 Pedagogens roll i elevernas bild och skapande 
Eftersom det var ett subjektivt urval av bild- och skapandeintresserade pedagoger i 
studien, så uttalade tre av pedagogerna en stor kunskap och säkerhet med sin 
bildundervisning. Alla pedagogerna såg bild och skapande som ett specialpedagogiskt 
redskap. Någon osäkerhet beroende på lärarnas egna ämnesbrister, eller på 
uppfattningen att bildämnet behöver utvecklas såväl pedagogiskt som didaktiskt 
(Wetterholm, 2001) uttalades inte av pedagogerna i studien, däremot påtalade de vikten 
av att hela tiden utvecklas och ta till sig ny kunskap. Däremot såg jag ett klart samband 
mellan ju mer pedagogen uttalade sig om sitt eget skapade, desto mer använde de sig av 
bild och skapande i undervisningen och desto mer såg de att eleverna tog till sig och 
utvecklade ett eget bildskapande. Ju mer man som pedagog vet och kan, desto mer ser 
man, kan det upplevas som. 
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Däremot verkade det spela roll hur mycket fortbildning och eget bildintresse pedagogen 
uttalade att hon hade, ju mer utbildning och intresse av bild och skapande pedagogen 
uttalade, desto mer användes det i undervisningen och desto fler bonuseffekter sågs av 
pedagogen.  
Det är viktigt som pedagog menar Bendroth Karlsson (1998) och Skoog, (1998) att 
koppla samman det pedagogiska förhållningssättet i bildverksamhet med gedigna 
kunskaper i bild, d v s personligt erfaren estetisk aktivitet, samt kunskap om de 
teoretiska teorierna, de pedagoger som är osäkra i sin pedagogroll i estetisk verksamhet 
har en tendens att antingen styra alltför hårt eller att lämna barnen åt sig själva. 
Resultatet kan då bli att projekten blev obegripliga eller inte fångar elevernas intresse.  
Min fråga är då, eftersom pedagog (4) i studien upplevde att hennes elever inte 
tillägnade sig något eget bildskapande, berodde det då på hennes osäkerhet som 
pedagog eller berodde det på något annat? Bendroth Karlsson (1998) konstaterar att i de 
skolor och förskolor där för ändamålet välutbildade lärare finns, där får också bildämnet 
stort utrymme. Hon säger vidare att barnens resultat inte präglas av medfödd förmåga 
eller oförmåga utan av det institutionella sammanhanget och av lärarens pedagogiska 
hållning (Bendroth Karlssons 1998).  

Ju mer egna, sinnliga erfarenheter av bildskapande en lärare har, desto mer vågar 
och kan hon eller han improvisera i sin vägledning av estetiska aktiviteter. Modet att 
skapa kräver både kunskap och erfarenhet hos både lärare och elever (Bendroth 
Karlsson, 1998, s 218). ). 

Alla pedagogerna i undersökningen var mycket intresserade och engagerade av bild och 
skapande i särskolan. De flesta av pedagogerna uttalade en stor bildkunskap och en 
medvetenhet i att det var viktigt att vara tydlig i vad som förväntades av eleverna. 
   Ibland användes bild i undersökningen för att t ex stärka elevens motoriska förmåga, 
utveckla elevens koncentrationsförmåga, öppna upp för kommunikation så att eleven 
vågade lita till sig själv och vara stolt över vad hon/han kan åstadkomma, känna sig 
trygga i sin roll, ibland för att träna samspel och lära känna varandra i ny grupp, ibland 
för att stärka blyga barns självkänsla.  
   Bendroth Karlsson, (1998) anser dock att ett återkommande problem i bildaktiviteter 
är att bildprojekten ofta får ett annat huvudinnehåll än just bild, och att karaktären på 
aktiviteten primärt inte är estetisk. Hon menar att alla barn, oavsett social bakgrund blir 
förlorare genom att de hänvisas till en alltför snäv uppsättning mentala verktyg, när de 
blir utan guidning och den estetiska bildverksamheten får en underordnad roll. Vidare 
konstateras med Vygotskys (Bendroth Karlsson, 1998) hjälp att utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kan bildämnet betraktas som oväsentligt om det underordnas 
andra syften än sina egna. Metabudskapet kan bli att bildarbetet inte är så viktigt. Enligt 
ett aktivitetsteoretiskt synsätt menar hon att en bildaktivitet bör innehålla följande: 
 
Experiment med material 
Experiment med tekniker 
Träning i att se  
Bildsamtal (Bendroth Karlsson, 1998) 
 
Pedagog 1-3 berättade utförligt att de arbetade med olika sorters material av bra 
kvalitet, olika tekniker, samtalade kring och såg på bilder. 
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5.6 Bildspråk 
I kursplanen för bild står det att utbildningen i ämnet, syftar till att utveckla såväl 
kunskaper om bilden som kunskaper i att framställa, tolka och kommunicera med 
bilder.  
 
Inom bildämnet ryms även huvudansvaret för elevernas bildspråkliga utveckling 
samtidigt som alla ämnen har ett ansvar för att skapa en ökad medvetenhet om den 
visuella världen, bilders olika funktioner i skola och samhälle samt bildarbetets 
betydelse i elevers lärande (Kursplan 2002, obligatoriska särskolan, s.11). I 
särskolestudien används många bildspråk för elever som hade svårt med sitt språk eller 
inget språk.  
Tecken, pictogrambilder, schema med konkreta objekt, samt bild och texter tillsammans 
på white-boardtavlan, samt datorerna för att skriva det eleverna kanske inte kunde 
uttrycka med egna ord användes som alternativa kommunikationsformer.  
 
Det som skiljer verbalt språk från bildspråk är att man i bilden kan skapa rum och djup. 
Den talade eller skrivna texten kan beskriva rum, men aldrig avbilda eller ens likna det 
den beskriver. Det finns två sätt att bli medlem av den bildspråkande klassen enligt 
Nordström (2003), dels genom eget bildskapande, dels genom engagemang för bilder i 
omvärlden, bilder som andra skapat. Pedagogerna i studien berättade mycket om 
elevernas egna skapande, men mindre om arbetet med andras bilder. En av pedagogerna 
(ped 1) berättade att de gjorde studiebesök hemma hos en konstnär, som visade sina 
bilder och som barnen sedan blev inspirerade att måla av.  
   Bildspråklig socialisering grundas, liksom annan språklig socialisation, i första hand 
inom familjen. Men skolans och framför allt förskolans roll är viktig. I många fall kan 
den kompensera och i vissa fall även erbjuda materiella resurser som inte finns i 
familjen. Skolan saknar ofta en strategi enligt Nordström (2003) för hur ett bildspråkligt 
medlemskap kan introduceras och upprätthållas. Bild, och särskilt bild i samband med 
bildskapande definieras både för snävt och för ensidighet vilket leder till att många 
elever ställs utanför. Om skolan inte anpassar sig till samhällets sammansatta 
språkkultur, utan envist håller sig till sin slentrianmässiga uppdelning av olika medier 
och språk avvisar den barnens och ungdomarnas möjligheter till växelval, kompensation 
och komplettering, och hänvisar dem till ett avgränsat och renodlat språkbruk enligt 
Nordström (2003). Pedersen och Sandström (1993) menade att den nytta de estetiska 
ämnena gör är inte i första hand att lära ut praktiska färdigheter utan att berika vårt 
associationsförråd och hjälpa oss att ge våra upplevelser och erfarenheter en 
meningsfull struktur 
   Skoog (1998) anser att barnen behöver stöd i att utveckla ett uttrycksfullt och 
användbart bildspråk, vilket pedagogerna gav exempel på. Skolans värld är oftast verbal 
och symbolisk och elever med olika inlärningsmetoder måste anpassa sig till skolans 
sätt. Edwards (1989) tycker att pedagogen ska använda svarta tavlan så mycket som 
möjligt, inte bara att skriva ord utan också att rita bilder, diagram, illustrationer och 
mönster. Pedagog 3, berättade om deras sätt att skriva på white-boardtavlan var 
förmiddag, de arbetade med bild och text samtidigt som stöd för att eleverna skulle 
kunna minnas och berätta något de varit med om. Helst anser Edwards (1989) skall all 
information presenteras på åtminstone två sätt, både verbalt och i bildform. Det 
optimala vore om pedagogen kunde avgöra vilken inlärningsmetod som är bäst passar 
för eleven för att vara säker att eleven lär sig både visuellt och verbalt.  
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Bild skall även utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom 
bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med 
stort visuellt informationsflöde.  
   Den skall också tillgodose behovet av skönhet och stärka viljan att förbättra den egna 
miljön enligt kursplanen (2002, obligatoriska särskolan). Genom att hänga upp 
elevernas alster fint så andra kunde se det, så tydliggjorde pedagogerna bildskapandets 
betydelse och elevernas eget värde. 
 
 

5.7 Bonuseffekter av bild och skapande i särskolan 
I mitt arbete i särskolan har jag sett de bonuseffekter som bild och skapande tillför 
eleverna, men det kan ibland vara svårt att hitta bra metoder för att få eleverna att våga 
och vilja, eftersom elevernas begåvningsmässiga funktionsnedsättning ibland lägger 
hinder i vägen. En viktig roll som pedagog är då att lyssna och se, så att det skapas 
förståelse för elevernas problematik. Ju fler normala förväntningar eleverna får, desto 
fler uppgifter klarar de och desto bättre mår de. Dahlman (2004) såg att bild och 
skapande hade flera bonuseffekter för hennes elever på högskolan, vilket skapade ett 
intresse hos mig att undersöka om pedagogerna i särskolan såg någon av dessa effekter 
hos sina elever  
 

• att eleverna fördjupade sin ämnesförståelse genom arbete med bilder 
• att eleverna fick ökat självförtroende, utvecklad problemlösningsförmåga och 

nya sätt att iaktta omvärlden 
• att eleverna värderade arbetsprocessen högre än slutresultatet 
• att arbetet med bilder utvecklade deras förmåga att se helheter och att lättare 

koncentrera sig, vilket ledde till en bättre förmåga att lösa problem  
 
Undersökningen kan dock inte ge några generella svar, eftersom den var liten och 
endast bestod av fyra pedagoger, men det är intressant att se att alla pedagogerna såg 
några av bonuseffekterna såsom att eleverna fick ökat självförtroende och lättare att 
koncentrera sig. Tre av pedagogerna ansåg även att eleverna fördjupade sin 
ämnesförståelse genom bildarbetet samt fick nya sätt att se. En av pedagogerna såg att 
eleverna utvecklade bättre sätt att lösa problem och en ansåg att när eleverna vågade 
skapa så värderade de arbetsprocessen högre än slutresultatet.  
 
 

5.8 Det särskilda med särskolans bild och skapande undervisning 
Pedagogerna i min studie beskriver sitt bildarbete liknande som Blom (2003) kom fram 
till i sin undersökning om den specifika särskolepedagogiken, faktorer som 
förberedelse, tid, individualisering samt konkreta och flexibla metoder är desamma. 
Även bild och skapande i särskolan ansågs av pedagogerna i studien innehålla ett större 
mått av de uppgivna beståndsdelarna, framför allt tid. Särskolepedagogiken främsta 
kännetecken är alltså att särskoleeleverna är väl förberedda inför vart nytt moment, det 
finns tid till repetition och till att försäkra sig om att alla hänger med, undervisningen 
och dess mål planeras individuellt, arbetsuppgifterna är konkreta och metoderna 
blandas, varieras och anpassas för att passa de enskilda eleverna (Blom, 2003). Denna 
metodik genomsyrar även pedagogernas arbete med bild och skapande i denna studie. 
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Pedagogerna i undersökningen menade att de försökte avsätta så mycket tid som 
behövdes för bild och skapandet, en av pedagogerna ansåg till och med att för lite tid 
var ett av alla hinder vid bild och skapande. 
 
 

5.9 Vilken pedagogik var pedagogerna mest influerade av? 
Levande Verkstads och Reggio Emilia pedagogiken var det som mest liknade 
pedagogernas uttalade om hur deras bildskapande i särskolan var. Pedagogerna uttalade 
att alla kan skapa på sitt sätt och att de arbetade kring färg, form och bildspråk, sociala 
relationer, sinnen och fantasi;. Pedagogernas arbete och utvärdering byggde på 
medveten och kontinuerlig dokumentation av det dagliga bildarbetet. Dokumentation är 
en hörnsten i det pedagogiska arbetet i Reggio Emilia och en källa för pedagogerna att 
ösa ur för att förstå hur barn tänker och lär. Pedagogerna guidar och stimulerar barnens 
alla sinnen genom att ge barnen problem att lösa och ge dem redskap att uttrycka sina 
tankar och upplevelser med. Pedagogen stödjer, ställer utmanande frågor och ger 
redskap. Pedagogerna arbetade ofta med olika tema i studien, eleverna och pedagogerna 
diskuterade sedan resultatet av varje övning, för att utveckla elevernas 
reflektionsförmåga. Malaguzzi, Reggio Emilios skapare verkar påverkad av Vygotskijs 
teorier eftersom han menar att det centrala i fostran är rörelsen, rörelsen som 
föränderlighet. Det finns ingen motsättning mellan förnuft och fantasi eller intellekt och 
känsla, de är varandras förutsättningar. Fantasi är en fortsättning på verkligheten, det 
finns inte en verklighet och verkligheten är föränderlig. 
   Ingen av pedagogerna uttalade något som stämde med de karakteristiska dragen i 
Waldorfpedagogiken, så eventuellt är det kanske en pedagogik just på Waldorfskolorna 
eller så är det så att det går mode även i de olika pedagogiska inriktningarna. 
   Skoog (1998) såg tre olika mönster hos förskollärarna i bildarbetet, som också 
pedagogerna i min studie arbetade enligt, kanske på grund av att tre av dem var 
förskollärare i botten. De tre olika mönstren var, som trädgårdsmästaren, som 
pedagogen och som instruktören. Pedagogerna i studien gav ett intryck av att vara 
medvetna om vad olika slags övningar ger för kompetens och vilka teorier och syften 
som låg bakom. Vygotsky (2003) anser att barnet är beroende av vuxna för att få 
vägledning i sitt lärande. Det är alltså viktigt att pedagogen är medveten om och vet vad 
processen skall leda till och vad som skall läras ut. Barnet är beroende av vägledning 
och den enda bra undervisning är den som tränger förbi utvecklingen. Relationen mellan 
barn och vuxna är betydelsefull och vad barnet kan göra idag med vuxenhjälp, kommer 
de att vara kapabelt att göra självständigt i morgon enligt Vygotsky (2003).  
 
 

5.10 Avslutning av diskussionen 
Skolverket (2001) har kritiserat särskolan för att ge för lite kunskap och för mycket 
omsorg. I undersökningen tar en av pedagogerna upp att hennes viktigaste uppgift är att 
ge så mycket kunskap som möjligt, medan de andra pedagogerna menade att deras 
största uppgift som pedagog är att öppna upp för lusten att lära.  
   Min upplevelse av att det i diskussioner med föräldrar och skolledare oftast är de 
”hårda” ämnena, kunskapsbiten som prioriteras, diskuteras och värdesätts sågs endast 
av två av pedagogerna, men ingen dem tyckte att de behövde lyfta det speciellt för sina 
chefer och skolledare. Alla pedagogerna ansåg att de ständigt lyfte upp betydelse av bild 
och skapande i undervisningen för elever, föräldrar och andra lärare. 
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   En del forskare ser att det finns ett samband mellan konstnärligt arbete och teoretisk 
förståelse, men att det inte kan säkerställas. Lindström (1993) använder begreppet den 
”naiva hypotesen” för att beskriva den enligt hans mening i många fall enfaldiga synen 
på konstens betydelse i skolan. Han menar att det är en stor fara i att tro att estetisk 
verksamhet automatiskt ger lyckligare människor, han är däremot övertygad om att ett 
medvetet arbete med bilder i samarbete med andra ämnen är en både möjlig och 
nödvändig utveckling av pedagogiken (Lagerroth & Lindström & Pedersen & 
Sandström & Sjölin, 1993), vilket jag också stämmer in i. Ett exempel på det är när en 
av pedagogerna som skulle intervjuas i studien, berättade vid vår första telefonkontakt 
om en elev som kom ”söndertragglad” till henne i särskolan. Han hade haft så många 
misslyckade möten med ljud och bokstäver, så att han blockerat sig fullständigt och 
varken ville läsa eller skriva. Bild och skapande var då en väg tillbaka till lusten att lära 
för honom. 
   Min studie vill jag använda som ett positivt inlägg i den pedagogiska debatten 
eftersom forskning om särskoleproblematik ofta läggs på individnivå och inte sätts in i 
hela skolområdets problematik. Undersökningens syfte var att undersöka och beskriva 
hur pedagoger arbetar med bild och skapande i särskolan, vilka syfte och mål de har 
med bildundervisningen och om de ser att arbetet med bild och skapande tillför eleverna 
och undervisningen några bonuseffekter. Undersökningen gör inte anspråk på något sätt 
att vara heltäckande eller fullständig, och inga generella slutsatser kan dras av en så 
liten undersökning som fyra pedagoger. Jag tycker det är viktigt som pedagog att 
använda sin intuitiva förmåga att utveckla arbetssätt och undervisningsmetoder och att 
dela med sig av sina upptäckter till andra eftersom alla delar målet av att skapa en bra 
skola för alla elever. Jag anser kunniga och engagerade pedagoger är skolans viktigaste 
resurs för elevers lärande. Min förhoppning är att studien ska ge några goda exempel på 
pedagoger som aktivt arbetar med bild och skapande och som försöker skapa nya 
möjligheter för eleverna i särskolan, genom att hitta nya och andra vägar att stödja, 
möta och våga utmana dem i deras lärande. 
 
 

5.11 Tillförlitlighet 
Undersökningens tillförlitlighet kan diskuteras eftersom det var en så liten undersökning 
så att den inte kan ge någon generell sanning, min förhoppning är dock att den kan ge 
en bild över hur pedagoger kan arbeta med bild och skapande i särskolan och vilka 
bonuseffekter arbetet kan tillföra eleverna och undervisningen.  
   Metoden som användes var endast intervjuer. Att intervjuerna skedde på olika sätt, 
kan ha påverkat svaren, en pedagog både svarade per mail och blev tilläggsintervjuad 
per telefon, vilket förmodligen gav mer uttömmande svar än de som bara blev 
intervjuade. Möjligheten finns också att resultatet kunde ha blivit annat om fler 
intervjuer hade genomförts och säkerligen hade resultatet kunnat bli annat om 
urvalsgruppen inte varit ett subjektivt urval av bild och skapandeintresserade pedagoger. 
   Intressant hade kanske även varit att filmat och analyserat någon av pedagogernas 
bild- och skapandeundervisning och jämfört inte bara vad de sagt utan även hur de 
arbetar. 
   Mitt största problem under studien har varit att inte låta litteraturdelen svämma över 
för mycket, eftersom jag vet hur mycket bild och skapande kan tillföra eleverna och 
undervisningen så vill jag så gärna lyfta fram all fakta som talar för det. Jag har kämpat 
med att vara så objektiv som möjligt och använt en pedagog som inte är bild- och 
skapandekunnig som bollplank. 
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5.12 Praktisk betydelse 
Min förhoppning är att min studie kan entusiasmera fler pedagoger i för/grund/särskolan 
att söka kunskap, utvärdera och fundera kring arbetssätt för barn i behov av särskilt 
stöd. I mitt arbete i för- och särskolan har jag sett många bonuseffekter som bild och 
skapande tillför eleverna, eleverna behöver det konkreta gestaltandet för att få en ökad 
förståelse för abstrakta föreställningar, på så sätt får eleverna fler, bättre och nya sätt att 
iaktta omvärlden. Arbetet med bilder utvecklar förmågan att se helheter och delar samt 
övar upp koncentrationsförmågan, vilket leder till en bättre förmåga att lösa problem 
enligt Dahlman, (2004) vilket jag också sett. Framför allt kan bild och skapande öppna 
upp för inlärning och kommunikation och vara ett lustfyllt sätt att lära. Gemensamt för 
alla ämnen i särskolan är att de skall förmedla glädje och att skapa en lust att fortsätta 
lära. Bild och skapande är också ett ämne som är utmärkt att samarbeta i exempelvis 
grundskola/särskola eftersom alla kan arbeta efter sina förutsättningar om uppgifterna är 
genomtänkta och tydliga. Eleverna är den absolut viktigaste resursen i skolan, men det 
är då också viktigt att det finns positiva och kunniga pedagoger som kan skapa 
möjligheter för eleverna, genom att stödja, möta och utmana dem i deras lärande.  
 
 

5.13 Fortsatt forskning 
Intressant vore att fortsätta forska om fler och olika sätt att arbeta i särskolan, så att jag 
som pedagog får adekvat kunskap så att jag kan hjälpa/stödja eleverna i särskolan att 
kompensera sitt funktionshinder och se elevernas möjligheter. Intressant vore även att 
forska om den kreativa skolan finns, hur är den i så fall och hur är de kreativa eleverna? 
 
 

5.14 Avslutande reflektioner  
Ämnesvalet i studien var ett för mig välkänt område, eftersom jag hela livet använt mig 
av bild och skapande, både jag själv som person och i undervisningen med 
för/särskoleelever och sett så många positiva effekter det kan ha. Det som förvånade 
mig lite och ändå inte, var att ett ämne som jag tidigare känt mig så insatt i och trott mig 
kunna så mycket om, finns det så otroligt mycket mer att lära och att forska om. 
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6 Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka och beskriva hur pedagoger arbetar med bild och 
skapande i särskolan, vilka syften och mål de har med bildundervisningen och vad de 
anser att bild och skapande tillför eleverna och undervisningen. I mitt arbete i särskolan 
har jag sett så mycket positiva fördelar som bild och skapande tillför eleverna. I denna 
studie ville jag undersöka om vad andra pedagoger i särskolan ser att bild och skapande 
tillför och om det finns någon forskning om bild och skapande i särskolan. Det hittades 
ingen forskning om vad bild och skapandet tillför eleverna och undervisningen i 
särskolan, däremot många forskningsrapporter från andra skolformer. Det behövs alltså 
mer forskning i särskolan (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001). I denna studie 
tas fyra pedagogers arbete med bild och skapande i särskolan med, eftersom jag vill 
lyfta fram bra exempel över hur pedagoger kan arbeta med bild och skapande, samt 
lyfta fram de pedagoger som försöker skapa nya möjligheter för eleverna i särskolan, 
genom att hitta nya och andra vägar att stödja, möta och våga utmana dem i deras 
lärande. 
   Eftersom ingen litteratur hittats om bild och skapande i särskolan, så fick det i 
litteraturgenomgången tas med hur pedagoger från andra skolformer än särskolan 
arbetar med bild och skapande i undervisningen, från förskolan och upp till högskolan. 
Styrdokument, specialpedagogik och pedagogiska inriktningar med fokus på bild tas 
också med. Kort om särskolan, dess elever, det särskilda med särskolan tas upp och 
även om ett annat arbetssätt i särskolan tas med eftersom de bl a använder sig av bild 
och skapande. För att ge en återblick och eventuellt kunna ge en tänkbar förklaring till 
bildämnets marginaliserade i skolan finns bildämnets historia med. Vikten av kreativitet 
i skolan, kännetecken på en kreativ skola och ledare och varför det behövs kreativitet i 
skolan är med i ett eget kapitel. Vygotskijs (2003) kulturhistoriska dialektiska teori 
finns det två anledningar till att den används i studien, dels eftersom jag i uppsatsen 
åberopar ett estetiskt synsätt, en helhetssyn, som tror på individen som ett kreativt 
subjekt samt att många av rapporterna också använder sig av hans tankar för 
bildskapandet. 
   I metoddelen tas undersökningens urval och etiska riktlinjer upp, samt vilka metoder 
som använts för datainsamling och -bearbetning upp. Kvalitativa intervjuer har använts 
eftersom studiens syfte var att undersöka hur pedagoger i särskolan arbetar med bild och 
skapande. De fyra pedagoger som deltar i undersökningen är ett subjektivt urval av 
pedagoger som använder sig av bild och skapande i undervisningen på särskolan. Tre av 
pedagogerna blev personligt intervjuade, medan den fjärde pedagogen svarade på frågor 
per mail och på telefon. 
   I resultatbeskrivningen berättas hur bild och skapande används i undervisningen av 
pedagogerna på särskolan, vilka syfte och mål de har och vad de anser att bild och 
skapande tillför eleverna och undervisningen och vilka slutsatser som kan dras av 
resultatet. Pedagogerna i studien ansåg att bild och skapande hade stor betydelse för 
deras undervisning och att bild och skapande kunde användas som ett 
specialpedagogiskt redskap. Deras viktigaste uppgift ansåg de var att se eleverna och att 
ge eleverna en känsla av att duga som de är, så att elevernas självförtroende stärktes och 
det skapades en lust för att lära. Pedagogerna ansåg att det var viktigt att öppna upp 
spännande, börja på elevens nivå, arbeta strukturerat så att eleven förstår och känner sig 
trygg i uppgiften, samt att ge tillräcklig tid. Bildämnet användes av pedagogerna på 
många fler sätt än som ett enskilt ämne. 
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I diskussionen kopplas avslutningsvis resultaten och slutsatserna till bearbetad litteratur, 
i den togs bl a upp att bild och skapande kunde användas som ett specialpedagogiskt 
redskap i särskolan, det särskilda med särskolans bild och skapande undervisning, och 
vilka bonuseffekter pedagogerna såg att bild och skapande tillförde undervisningen. 
Efter diskussionen kom studiens tillförlitlighet, vilken praktisk betydelse som 
undersökningen kan ha, förslag på fortsatt forskning ges och egna reflektioner. 
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Presentation inför intervjun                                                                               Bilaga I 
 
 
Hej 
 
Tack för jag får komma ut och intervjua dig om bild och skapandets 
funktion i särskolan. Jag heter Susanne Lind Roos och läser 41-60 poäng 
specialpedagogik på Kristianstad högskola. Under denna termin har jag valt 
att skriva en uppsats om ”Bild och skapande, ett specialpedagogiskt 
redskap i särskolan”?  
 
Målet med min undersökning är att undersöka och beskriva hur pedagoger 
arbetar med bild och skapande i särskolan, vilka syften och mål ni har och 
vad anser ni att bild och skapande tillför eleverna och undervisningen. Jag 
har valt att inte avgränsa studien enbart till det estetiskt skapande, ej heller 
värderas spänningen mellan det estetiska och det pedagogiska 
bildskapandet, utan fokus ligger på dina egna åsikter som pedagog om 
bildskapandet och dess betydelse i undervisningen 
 
Med denna undersökning hoppas jag också lyfta fram bra exemplen på hur 
man kan arbeta med bild och skapande, samt lyfta fram de pedagoger som 
försöker skapa nya möjligheter för eleverna i särskolan, genom att hitta nya 
och andra vägar att stödja, möta och utmana dem i deras lärande.  
Jag skulle vilja använda bandspelare för att förenkla det under intervjun. 
Undersökningen är konfidentiell, bandinspelningen skall användas endast 
av mig, och inga namn eller arbetsplatser kommer att anges i materialet. 
 
Jag skulle även inför intervjutillfället vilja att du tog med dig tre exempel 
på ditt bildskapande i undervisningen! 
 
Mvh 
Susanne Lind Roos 
 
Mailadress: 
Tel hem: 
Tel arbetet:  
Mobil:  
 
Hör gärna av dig om något är oklart! 

 



 

 

Frågeguide                                                         Bilaga II 
 

1. Berätta och beskriv lite om dina tre exempel på bild och skapande du har med 
dig! 

 
2. Vad har du för utbildning för att arbeta i särskolan? 
3. Hur länge har du arbetat? 
4. Har du någon speciell bildutbildning, eller kurs eller liknande?  

 
 

5. Vilka syften har du med ditt bildarbete? 
6. Vad är målet med bild och skapande för dig som pedagog? 

 
 

7. Vad anser du som pedagog att bild och skapande kan tillföra eleverna och 
undervisningen?  

8. Vilka ”bonuseffekter” kan du se att bild och skapande tillför eleverna 
9. Har du några metoder för att få eleverna att våga och vilja arbeta med bild och 

skapandet? 
10. Ser du som pedagog och i så fall hur, att eleverna tillägnat sig en förmåga till 

eget skapande? 
11. Finns det några svårigheter eller hinder att arbeta med bild och skapande med 

barn med begåvningsmässig funktionsnedsättning? 
12. Hur har du i så fall försökt lösa dem? 
13. Hur arbetar du med bild och skapande:  

endast som ett enskilt ämne? 
integrerat med andra ämnen? 
eller både och? 

14. Hur lyfter du som pedagog fram bildämnet i utvecklingssamtal och diskussioner 
med föräldrar och skolledare? 

15. Hur värderar du som pedagog det estetiska respektive det pedagogiska 
bildskapandet? 

16. Eleverna är den absolut viktigaste resursen i skolan, men det är också viktigt att 
det finns bra pedagoger, vad tycker du är din viktigaste uppgift som pedagog? 

 
 
17. Vad för fortbildning anser du att du behöver angående bild och skapande och 

vad vill du ha mer av?  
18. Vilken forskning anser du som pedagog att du behöver och skulle vilja veta mer 

om? 
 
 
19. Kan bild vara en alternativ kommunikationsform i särskolan? Kan du i så fall ge 

exempel på hur? 
20. Anser du att bild och skapande kan användas som specialpedagogiskt redskap, i 

så fall hur? 
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