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Rapport fra udviklingsprojekt på Marjatta om kreative processers betydning for 
udvikling af identitet og selvværd hos mennesker med handicap. 

 
Dette udviklingsprojekt fokuserede på en aktuel spørgsmålsstilling indenfor det 
social/specialpædagogiske område: kreative processers betydning for den personlige udvikling hos 
mennesker med handicap. Baggrunden var at erfaringer fra Marjatta viser at i arbejdet med udsatte 
unge og voksne spiller kunstnerisk aktivitet en stor rolle for udvikling af motivation, trivsel og 
livsglæde. Der mangler dog mere eksakt viden om hvordan de handicappede selv oplever arbejdet 
med kreative processer og undervisningsmetoder.  

 
Formålet med projektet var derfor at  

 finde metoder som støtter mennesker med handicap at udtrykke og forstå deres oplevelse 
af kreative processer. 

 evaluere hvordan de handicappede oplever deltagelse i en kreativ proces set i forhold til 
udvikling af personlig identitet. 

 udvikle pædagogisk praksis hvor kreative processer støtter udvikling af identitet og 
selvværd hos voksne med handicap.  
 

Design 
I projektet deltog 6 voksne, i en alder mellem 24-71 år, med diagnoserne Downs syndrom, autisme 
og omsorgssvigt.  I et kontinuerligt arbejde under perioden september 2016 – marts 2017 
udarbejdede de sammen med en kunstner, med stor erfaring i kreativ og ekspressiv bevægelse, frem 
en forestilling af et eventyr af H.C. Andersen, Tommelise. Deltagerne havde selv valgt dette eventyr.  
Tommelise er udsat for forskellige negative indflydelser men gennem at hun kærligt hjælper svalen 
kan hun blive befriet og flyver på svalen til de varme lande og bliver der ophævet til ny værdighed 
gennem at gifte sig med prinsen. Forestillingen blev vist tre gange, for elever/medarbejdere på 
Marjatta og for forældre. Det blev en stor succes. Under perioden gennemførtes observationer af 
aktive kunstnere og pædagoger. Efterfølgende gennemførtes interviews med deltagerne, pædagoger 
og personer som set forestillingen. 

 
Denne rapport giver en sammenfatning af resultaterne opdelt på pædagogisk praksis, metode og 
evaluering af deltagernes oplevelse af projektet.  

 
Den pædagogiske praksis fokuserede på at vække motivation til deltagelse og især på at styrke 
deltagernes eget initiativ til udformning af en bevægelse/rolle.  De fire stadier i personlig 
identitetsudvikling - 1. at forholde sig passiv, ikke deltagende 2. at udprøve roller, efterligne andre 3. 
at selv udforske, prøve nye roller 4. at finde sin egen vej, sin egen rolle -  var udgangspunktet for at 
støtte deltagerne. Motivationen for deltagelse var høj men forhindringer at overvinde var også store.  
Deltagerne opfordredes at selv komme med løsninger på udformning af de bevægelser de skulde 
gøre, hvordan scenebillede, dragter og andet skulde udformes. Der var altså ikke tale om en 
indstudering fra en regissør som vil noget bestemt med en bevægelse eller en rolle, men at se og give 
støtte til deltagernes egne potentialer til gestaltning. Vigtige erfaringer er at  

 pædagogens grundlæggende anerkendende måde at forholde sig på i alle situationer er 
en forudsætning for at åbne deltagerens egen autentiske deltagelse. Det kan tage lang tid 
at komme ind i sin bevægelse eller at finde den egne kreativitet. Det er en sensitiv proces 
som kan støttes med tillid.  

 pædagogen igennem bevægelsen kan kommunicere og støtte udvikling på et nonverbalt 
plan og tiltale den ’tavse’ potentiale som hver deltager har. Bevægelsen bliver et fælles 
medium hvor kunstner og deltager mødes; de er ligestillede i deres søgen efter det udtryk 
som er muligt i den specifikke situation. I den kreative bevægelse viser sig både 
deltagerens potentialer og forhindringer. Gennem den kreative bevægelse kan 
pædagogen støtte deltagerens intentioner, evner til at forme sin egen bevægelse og finne 
et autentisk udtryk. 
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Observationerne viser at en tydelig og stabil struktur i arbejdet er vigtig. Det skaber forudsigelighed 
i arbejdsprocessen. Bevægelsesøvelser som gentages og som har fokus på at grundlægge stabil 
relation til sine egne bevægelser er væsentlige for at skabe tryghed og sikkerhed for deltagerne. Der 
opstod mange problematiske situationer under processen men de kunne oftest overkommes gennem 
tillid til hinanden og en tydelige struktur på arbejdet. At hele tiden aktivere fællesskabet og 
derigennem delagtighed i hvordan helheder eller enkeltheder gennemføres for at opnå det fælles 
mål, forestillingen, giver kraft til processen. 
  

Et eksempel er B som har svært ved at koncentrere sig. B vil meget gerne forme noget men taber det hurtig og over 
lang tid afprøvedes forskellige bevægelser for hans rolle. Kunstneren viser forskellige muligheder. Så pludselig får B 
selv fat på nogle bevægelser og gennemfør rollen meget overbevisende. De andre ser på og jubler over dette. B rødmer 
stærkt og bliver sky. Fra den dag havde B fundet sin måde at gestalte rollen, han kunne holde fast på det og det blev 
til en stærk del af forestillingen. I interviewet siger B at dette var en væsentlig oplevelse for ham og at han i det øjeblik 
fik hjælp til at finde sit eget udtryk. 

 

I interviewer med personer som oplevet forestillingen bruges udtryk som yndigt, fint, lethed, frihed 
som karakteristik af det de oplevede.  

 
Metode. 
Interviewer med deltagerne gjordes efter to af forestillingerne.  Først på almindelig vis, med verbale 
spørgsmål, som spurgte ind til hvordan deltageren havde oplevet projektet, om deltageren forandret 
sig gennem projektet og om det havde været vigtig for deltageren selv/deltagerens liv. I interviews 
en uge senere brugtes den fænomenologiske metode Göran Krantz udviklet (Krantz, 2016). Den 
udgår fra tre kreative processer – at forme sin oplevelse af at være med i projektet i en bevægelse, i 
et billede og i poetiske ord. Nogen deltagere gjorde alle tre kreative processer og nogen valgte at gøre 
den/de som de hade forhold til. Interviewet var dialogisk i sin form, som en åben samtale om hvad 
som blev udtrykt i bevægelse, billede og ord og dette relateredes til de spørgsmål som blev brugt i 
den første interview. 
 
Resultaterne viser at denne metode støtter deltagernes evne til at udtrykke og forstå sin oplevelse af 
at være med i projektet. I den almindelige interview bruger de seks deltagere 1.201 ord og i den 
kreative interview 2. 299. Der er også en kvalitativ forskel mellem de to interviewer.   Da de beskriver 
sin oplevelse gennem de kreative udtryk finder de flere ord for og større forståelse af hvad som er 
væsentligt for dem. Alle deltagere beskriver i denne interviewform flere oplevelser og kan formulere 
hvordan de har forandret sig. Her et eksempel  
        

Metoden hjalp deltagere V, som principielt ikke svarer eller svarer meget kort på spørgsmål, til at udtrykke sin 
oplevelse. Som svar på spørgsmålet om V oplevet noget som var vigtig svarede V i den almindelige interview kun ’Jepp’ 
uden at kunne uddybe det. I den kreative interview siger V mere. V gjorde svalen i eventyret og gjorde et billede af sig 
selv som svale (se Bilag 1), peger på billedet og siger flere ting f eks ’Den var meget fin’; ’Meget dejligt at strække ud’. 
V har gennem hele processen haft meget store problemer med at komme ind i sin krops bevægelser.  De var i 
begyndelsen meget uregelmæssige og gangen var humpende. Langsomt overvandt V dette og kunne til sidst ’flyve’ 
som en svale og strække ud. Billedet og ordene til det siger meget om den forandring af tilstedeværelse i sig selv og 
selvværd projektet åbnede op for, og som metoden kan opfange. I interviews med medarbejdere fremkommer en stor 
overraskelse over at V kunne være tilstede i sine bevægelser, være synlig tilfreds med det og være på scenen i så lang 
tid. Det beskrives af en medarbejder som fulgt V over lang tid som et meget stort udviklingsskridt. 
 

Resultat 
Resultaterne blev analyseret på to vis: at finde de væsentlige temaer i alle svar og at beskrive hver 
deltager som et case.   
Tema 
Analysen gav fem temaer. Det største tema kan sammenfattes i ordene ’livsglæde, glæde inde i sig 
selv’. De to næst største i ordene ’Det har betydet meget for mig’ og ’Jeg har forvandlet mig, det 
kommer nye ting’. Det fjerde tema er ’glæde over at gøre det man konkret gjort i projektet’. Det 
femte er ’sjovt at gå ind i roller’. Dette viser at deltagerne haft positive oplevelser af at være med i 
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projektet og at det betydet meget for dem.  De oplever at de har forandret sig, kommet til noget nyt. 
Det de konkret gjort er det væsentlige: bevægelserne, rollerne.    
Sammenfattet: igennem de kreative bevægelser oplever de livsglæde, at de forvandler sig og disse 
oplevelser er meget betydningsfulde for dem. 
 
Case -  to eksempel på forandring 

   
1. En ældre omsorgssvigtet deltager (S) relaterer forandringer i sig selv til projektet. S siger at projektet har hjulpet 

ham til at opleve en lethed i sig selv og i livet og at S nu kan gennemføre sit arbejde bedre. S siger at tidligere var 
tankerne kaotiske, indelukkede, men nu oplever S en frihed i sine tanker og i sit forhold til livet. Pædagoger på 
bosted og på arbejdsplads har iagttaget forandringer de henfør til projektet, både derfor at S selv sagt det til dem 
eller at de observeret det under projekttiden. De siger at S nu er mindre kaotisk, viser større tolerance for andre, 
er mindre aggressiv og har mindre trang til at bestemme alt ind i mindst detalje. En pædagog karakteriserer 
forandringen som at S har lært at sig ’ at give slip når noget ikke er præcis som S vil’ og at dette er en stor 
forandring i S’s liv. Dette viser at projektet har støttet S til at opnå en personlig identitetsudvikling: at ud fra sig 
selv forandre sig selv og forholde sig på ny måde i livet. 
 

2. En deltager (T) oplever at projektet gjort T mere åben, mere bevægelig; ’som vandet’. T oplevede det vigtig at 
kunne forestille sig en rolle inde i sig selv og siden sætte det ud i bevægelse på scenen og vise det for andre. 
Medarbejdere karakteriser T som tilbagetrukken og lukket ind i sig selv men de har observeret at projektet gjort 
T mere tilgængelig, mindre indelukket og ’varmere’. Dette viser at projektet har forandret   T’s forhold til sig selv 
og verden – T er blevet mere åben, tør vise sig og er kommet i bevægelse. En person oplevede at T ’strålede stærkt’ 
på scenen. 
 

Disse eksempler viser at projektet har støttet disse to deltageres udvikling af selvværd og personlig      
identitet.  Definitionen af udvikling af personlig identitet er at man går fra passivitet, til at gå ind i 
roller, til at udforske roller og til at finde sig selv, tage beslutninger og forandre sig selv (Marcia 1980, 
2010). De ovenstående eksempler viser at S og T opnået dette. 

 
Kommentar 
Metoden har hjulpet mennesker der har problemer med at udtrykke sig til at kommunicere sine 
oplevelser; ’gøre sin stemme hørt’.  Den har også hjulpet dem til at forstå sig selv.  Resultaterne viser 
derigennem at metoden var egnet til at udforske deltagernes selvværd, personlige identitet og 
udvikling. Metoden blev også brugt i en interview med tre pædagoger. De blev spurgt om at, gennem 
de kreative aktiviteter, beskrive deres oplevelse af den deltager de var ansvarlig for. Så beskrev de 
sine oplevelser ud fra det de gjort, f eks et billede, og bragte det i samtale med de andre pædagoger. 
Denne samtale gav væsentlig ny forståelse af deltagernes situation og oplevedes som meget 
konstruktiv. I et tilfælde oplevede pædagogen at det billede hun gjort lignede det billede den 
pågældende deltager gjort. Dette var af stor betydning for pædagogen som på denne måde kunne få 
bekræftet at det hun set var noget væsentligt for deltageren. I dette tilfælde at finde en ro i sig selv, 
stå stabilere på fødderne, finne en balance og stor glæde over at være med i projektet. 
 
Det var på forhånd ikke forventet at det metodiske udviklingsprojekt skulle opnå så gode resultater. 
At det kunne have betydning for pædagogens fordybede forståelse af deltagerens potentialer og 
problem var noget nyt. Metoden viser sig være en stabil videnskabelig måde at undersøge og fordybe 
de handicappedes oplevelser på. Men den har også pædagogiske potentialer.   

 Metoden kan ses som en ny form for undervisning, en undervisning i hvilken deltageren 
med støtte i dialogen med sine kunstneriske udtryk ’underviser sig selv’ gennem at 
fortolke dem og perspektivere det i forhold til de spørgsmål som stilledes.  

 Metoden kan også fordybe pædagogers evne til at ’se’ og forstå en handicappet og dens 
behov og på den måde udvikle pædagogisk praksis.   
 

Sammenfatning   
At få mulighed for at udtrykke og forme sig selv gennem bevægelse i åbne, kreative situationer viste 
sig ha stor betydning for handicappedes udvikling af deres identitet. Her er en anerkendende, 
kunstnerisk måde at forholde sig til de handicappede væsentlig for at de skal kunne motiveres at 
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udtrykke sig. Dette bryder passivitet eller mangel på koncentration og åbner for udvikling og 
forståelse af sig selv. Projektet viser at metoden i høj grad støtter de handicappedes mulighed for at 
udtrykke og forstå sine egne oplevelser. Dette er væsentligt da de derigennem får tydeliggjort hvor 
de selv står og hvad de vil. Projektet viser også at metoden kan give pædagoger nye indsigter i at 
opleve og forstå hvad som er væsentligt for den handicappede og dermed igangsætte samtaler om 
pædagogisk praksis som udgår fra autentiske oplevelser af den handicappedes situation.  
 
Fremadrettede perspektiver  
Projektets resultater, især den metodiske innovation, præsenteredes på NUVO (UC Netværket på 
Udsatte Voksen området) Professionshøjskolernes forskningskonference ’Udsatte stemmer – de 
hørte, uhørte og overhørte’ i Middelfart 23.8 2017. Præsentationen vakte stor interesse, især for at 
metoden åbner op for udtryk og forståelse af den enkeltes oplevelse og potentiale. Konferensens 
hovedtema var hvordan man kan undgå at se på forhindringer, undgå at stille op mål som ikke er 
hentet ud fra den handicappedes egen vilje og potentiale men at ’høre den udsattes stemme’. Den 
nutidige diskussion drejer sig altså om hvordan vi kan udvikle social/specialpædagogik så den 
kommer tættere på de udsattes egen motivation til liv. 
Set i det lys er et relevant fokus for en udvikling af dette projekt primært at afprøve metoden i andre 
social/specialpædagogiske sammenhæng men også at se om metoden kan være en grund for at 
udvikle ny social/specialpædagogiske praksis og undervisning. 
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Bilag 1. Deltager V – billede af sin oplevelse. 

 


