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Abstrakt 

Undersökningen utgår från frågeställningarna ”Vad säger och visar en grupp elever om 

karaktärsdesign, sitt eget skapande och om kreativa processer?” Samt ”Hur väl fungerar några 

didaktiska metoder jag testar för att främja en grupp elevers kreativitet i arbetet med 

karaktärsdesign?” Bakgrunden till undersökningen är bl.a. att jag under mina VFU perioder 

upplevt att vissa elever har svårt för idégenerering och att arbeta på ett experimenterande sätt, 

vilket kan leda till att läraren lotsar eller bestämmer vad eleven ska göra och hur. Syftet är att 

jag hoppas kunna få användning av undersökningen i mitt kommande yrke som lärare i Bild 

och Media. 

 

Undersökningen har både resulterat i denna uppsats och en visuell gestaltning (Idémaskinen), 

som ställts ut på Konstfacks vårutställning. Genom att hålla intervju och workshops i 

karaktärsdesign med en grupp gymnasieelever har jag försökt närma mig frågeställningarna. 

Under workshoparna fick eleverna prova att kombinera inspirationsbilder, använda sig av 

slumpen genom att göra vikövningar, samt göra en associationsövning utifrån olika 

sinnesintryck. Workshoparna har dels varit underlag för analys, men har också varit en del i 

min egen konstnärliga process. Resultatet av analysen visar att övningarna bidrog till 

erkännandekulturer där ett experimenterande arbetssätt och arbete med 

inspirationsbilder/referenser främjas. Därför ville jag med mitt verk även försöka främja 

vårutställningens besökares kreativitet. Idémaskinen var en interaktiv installation där 

besökarna bjöds in att delta och designa egna karaktärer. Installationen bestod av fyra 

stationer. En leksaksautomat fylld med sinnesintryck för idégenerering, ett arbetsbord med 

material, ett projicerat bildspel där besökarna fick möjlighet att ladda upp sina karaktärer, 

samt en återvinningsstation för sinnesintrycken. 

 

I uppsatsens slutdiskussion diskuterar jag hur övningarna kan användas i arbete med elever 

som kräver mycket styrning. 

 

Nyckelord: Kreativitet, Karaktärsdesign, Didaktik, Bildpedagogik. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Vi omger oss av fiktiva karaktärer. De finns i tv-serien vi följer, i spelet vi spelar och i boken 

vi läser. Vi känner med dem, speglar oss i dem och sörjer dem när berättelsen tar slut. Jag tror 

att alla har någon form av relation till fiktiva karaktärer, framförallt inom populärkulturen. 

Karaktärsdesign tycker jag personligen är en spännande del av ämnet animation, som ställer 

krav på elevers kreativa förmåga. Det är dock inte alltid det enklaste att komma på idéer och 

hitta sätt att arbeta igenom dem.  

 

År 2006 höll Sir Ken Robinsson sin kända, TED talk föreläsning Do schools kill creativity? 

som handlar om utbildning och kreativitet. Klippet har i dagsläget setts över 45 miljoner 

gånger. I talet påstås att utbildning hämmar elevers kreativitet. 

What these things have in common is that kids will take a chance. If they don't know, they'll 

have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. I don't mean to say that being 

wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be 

wrong, you'll never come up with anything original — if you're not prepared to be wrong. And 

by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened 

of being wrong. And we run our companies like this. We stigmatize mistakes. And we're now 

running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the 

result is that we are educating people out of their creative capacities.1 

 

Så, vad kan då jag som lärare göra för att främja kreativitet hos elever i arbetet med 

karaktärsdesign? Det är en fråga jag försöker närma mig genom att praktiskt testa, analysera 

och utvärdera arbetssätt i karaktärsdesign med en grupp gymnasieelever. 

  

                                                 
1 Robinsson, Ken. (2006),” Do schools kill creativity”, www.ted.com 2017-05-21. 

http://www.ted.com/
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1.2 Bakgrund 

Denna fundering har växt fram under mina VFU perioder (Verksamhetsförlagd utbildning), 

där jag upplevt att vissa elever har svårt med framförallt idégenerering, men också att arbeta 

på ett experimenterande sätt. Det kan resultera i att läraren tillslut lotsar eller helt bestämmer 

vad eleven ska göra och hur. 

 

Kreativitet är ett begrepp som Skolverket använder sig av i både i Läroplanens examensmål, 

samt i flertalet kursmål för det Estetiska programmet. I examensmålen kan en läsa att 

”Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och 

framförande ska vara centralt i utbildningen”2 Under ämnet Animation står det som syfte att 

”Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla den egna kreativiteten och förmågan till 

analys, manusarbete och produktionsplanering.”3 Det blir problematiskt att Skolverket varken 

definierar begreppet eller ger några riktlinjer för arbetssätt. Samtidigt är kreativitet ett begrepp 

som används flitigt i vardagssammanhang med inbäddade uppfattningar om vad det innebär. 

 

En av anledningarna att jag valt området karaktärsdesign är för att det är ett problematiskt 

område, då majoriteten av de karaktärer vi möter i framförallt populärkultur är normativa, 

vilket ger en snäv världsbild. Vid skapandet av egna karaktärer kan det vara lätt att 

upprätthålla normer. Ett normkritiskt perspektiv på karaktärsdesign kan handla om att 

uppmärksamma vem som får synas i berättelser och hur de får handla. Genom att utmana det 

som anses vara normalt (normer) kan fler människor känna sig inkluderade.4 För att inte 

riskera en för bred ingång till undersökningen kommer det normkritiska perspektivet på 

karaktärsdesign stå i bakgrunden. Däremot försöker jag jobba utifrån normkritisk pedagogik. 

Lotta Björkman menar att det lätt att tro att en som lärare är en ”neutral person” som ska lära 

elever att bli normkritiska. Normkritisk pedagogik handlar också om att vara öppen och 

uppmärksam på sitt eget handlande, och att t.ex. granska sitt undervisningsmaterial.5 

                                                 
2 Skolverket (2011), ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011”, s. 43. 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 , 2017-05-21. 

3 Skolverket (2011), “Animation”, s. 1. www.skolverket.se, 2017-05-21. 

4 Nationalencyklopedin, normkritik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/normkritik, 2017-05-21. 

5 UR Skola, Normer i fokus (2016), ”Normkritisk Pedagogik”, 2017-05-21. 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/normkritik
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1.3 Syfte 

Genom undersökningen vill jag dels öka min medvetenhet när jag undervisar, men även 

praktiskt testa, analysera och utvärdera några didaktiska metoder med fokus på att främja 

elevers kreativitet när de arbetar med karaktärsdesign. Tanken är att jag ska ha användning av 

undersökningen i mitt blivande yrke som lärare. Jag är väl medveten om att det är ett 

komplext område jag valt, utan tydliga svar som kräver ständig reflektion och prövande. 

Undersökningen blir ett första steg och ett tillfälle att fördjupa mig i frågan. 

 

1.4 Frågeställning 

Vad säger och visar en grupp elever om karaktärsdesign, sitt eget skapande och om kreativa 

processer? 

Hur väl fungerar några didaktiska metoder jag testar för att främja en grupp elevers kreativitet 

i arbetet med karaktärsdesign? 

 

2. Empiri 

Undersökningen består av en intervju med en grupp gymnasieelever, samt tre workshopar. 

Träffarna har dokumenterats med hjälp av ljudupptagning (intervjun), samt med videokamera 

(workshoptillfällena). Dokumentationen kommer användas som utgångspunkt för analysen. 

Materialet som produceras av eleverna kommer analyseras till viss del, men fokus i analysen 

kommer vara på lärtillfället. Planeringen och genomförandet av workshoparna har även varit 

del av min gestaltande undersökning som därefter lett vidare till en gestaltning på Konstfacks 

vårutställning. 

 

3. Urval och avgränsning 

Jag har träffat tio elever som går det första året på Estetiska programmet med 

animationsprofil. Skolan ligger centralt i en storstad. Då jag haft VFU där kände jag till att 

flera elever har karaktärsdesign som intresse. Karaktärsdesign ingår även i ämnet Animation. 

Deltagandet var frivilligt och låg utanför ordinarie lektionstider, eftersom eleverna redan var 

mitt uppe i andra projekt i undervisningen. Gruppen som deltog hade alla karaktärsdesign som 
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intresse. Hade undersökningen legat inom ordinarie undervisning hade jag antagligen fått en 

grupp med mer blandade förkunskaper. Samtidigt var det intressant att få tillgång till 

gruppens förkunskaper de hade från s.k. informellt lärande, något de lärt sig på egen hand på 

fritiden. Samtliga tio elever kunde inte delta vid alla träffar. Vid intervjun deltog sex elever, 

vid den första workshopen fem elever, vid den andra deltog sju elever och vid den sista 

workshopen deltog åtta elever. Varje träff var planerad att vara en timme, vilket var ungefär 

den tidslängd jag uppskattade att elever kunde tänka sig att lägga på min undersökning. Under 

workshoparna erbjöd jag att stanna kvar om någon ville fortsätta med sin karaktär. Vid 

samtliga workshopar stannade samtliga elever kvar mellan en halvtimme och en timme extra. 

Med workshop menar jag ett tillfälle där en grupp träffas för att praktiskt arbeta kring ett 

specifikt område under en begränsad tid. Vanligtvis har en workshop någon form av ledare 

som planerat och förberett tillfället för att deltagarna snabbt ska kunna sätta igång att arbeta 

kring området.  

 

4. Metod 

4.1 Semistrukturerad gruppintervju 

Vid intervjun hade jag förberett frågor som eleverna fick på var sitt papper. Vi följde 

frågornas ordning och var och en av eleverna fick svara på varje fråga. Intervjun var 

semistrukturerad, vilket innebär att frågor och teman som diskuterades var förplanerade av 

mig, men eleverna fick möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter. Om någon inte ville 

svara på en fråga kunde en säga pass och eventuellt komma tillbaka senare när en hunnit 

fundera lite. Ibland ställde jag följdfrågor, annars höll vi oss ganska strikt efter frågorna. Vid 

de gemensamma aktiviteterna att skapa listor släppte jag ordet fritt. Eleverna körde med 

handuppräckning och samtalet blev mer diskussionsartat. Anledningen till att hålla en 

gruppintervju istället för flera individuella intervjuer var att ge eleverna möjlighet att höra vad 

andra deltagare svarar, vilket kan generera andra infallsvinklar på frågorna och möjlighet att 

ta ställning till vad andra deltagare tycker. Eftersom eleverna kände varandra och gick i 

samma klass kom jag åt deras gruppdynamik. Inför intervjun hade jag gett en uppgift att 

fundera på en karaktär de gillar för att ha den som en konkret utgångspunkt.6 

                                                 
6 Denscombe,M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

(3. uppl) Lund: Studentlitteratur, s.266 ff. 
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4.2 Aktionsforskning 

Jag har inspirerats av aktionsforskning i undersökningen. Aktionsforskning innebär att en 

utgår från ett problem eller utvecklingsområde inom en viss praktik, ofta som en själv är 

verksam inom, och praktiskt testar metoder med syfte att förändra praktiken på ett fördelaktigt 

sätt. En vanlig förändring vid aktionsforskning är den professionella självutvecklingen, att 

vilja förbättra sina egna metoder, vilket är den utgångspunkt jag haft till min undersökning.7  

 

Aktionsforskning kan ske både genom observationer och genom samtal.8 Jag har använt både 

samtal med eleverna (intervjun) och videodokumentation. Syftet med samtalet var att höra 

vad eleverna sade och visade kring karaktärsdesign, deras eget skapande och om kreativa 

processer. Under workshopparna har jag praktiskt testat didaktiska metoder. Genom 

dokumentation med videokamera ges möjlighet att studera materialet i detalj, göra s.k. 

mikroanalyser och att titta flera gånger. Videodokumentationen gav även möjlighet att lägga 

full uppmärksamhet på det som hände under workshoptillfällena. Videodokumentationen ger 

däremot bara en representation av verkligheten och kan inte ses som objektiv.9 En nackdel var 

bl.a. kamerans statiska placering, som resulterade i att vissa elever och deras mimik syntes 

bättre, något som inte kunde registreras hos elever som hamnat med ryggen mot kameran. Vid 

aktionsforskning är det viktigt att systematiskt reflektera över utförandet och att 

aktionsforskning sker som en cyklisk process där en planerar, genomför, analyserar och 

utvärderar de förändringar som görs, för att sedan påbörja en ny cykel o.s.v.10 Eftersom 

undersökningen är tidsbegränsad blir det inte så många cykler, utan mer ett nedslag som kan 

utvärderas och analyseras och utvecklas i mitt kommande yrke som lärare. 

 

                                                 
7 Ibid., s.179–186. 

8 Rönnerman, K. (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på vetenskaplig grund. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur, s. 31 f. 

9 Lindgren, A. ”Med videon som verktyg”, i Rönnerman, K. (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och 

skola på vetenskaplig grund. (2. uppl) Lund: Studentlitteratur, s. 57 f. 

10 Denscombe,M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur, s.179–186. 
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5. Etik 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principer som finns för humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning. Innan undersökningen påbörjades informerades eleverna om 

vad undersökningen går ut på, att det är frivilligt att delta, att de kommer vara anonyma och 

att de har rätt att dra sig ut undersökningen om de vill. Informationen gavs både muntligt och 

skriftligt. Jag samlade även in elevernas underskrifter på att de tagit del av informationen och 

att de ville delta.11 För att anonymisera eleverna har jag valt att ge dem kodnamn i uppsatsen, 

samt redigera foton så inte ansikten eller underskrifter blir igenkännbara. 

 

6. Teori och tolkningsram 

Generellt utgår jag från social konstruktionistisk teori, vilken utgår från att verkligheten 

konstrueras i sociala sammanhang och att det inte finns någon objektiv sanning.12 I analysen 

kommer jag använda mig av begrepp som tillhör didaktisk design och multimodal teori. I 

Design för lärande – ett multimodalt perspektiv beskrivs lärande som en ”/…/ 

meningsskapande kommunikation inom ramen för erkännandekulturer och institutionella 

avgränsningar”.13 Nedan sammanfattas och förklaras teorierna och begreppen för att ge en 

bättre förståelse av analysen. Jag kommer även kort beskriva begreppet karaktärsdesign. 

 

6.1 Didaktisk design 

De val jag gör som pedagog, som att planera och genomföra lektioner, erbjuda olika resurser 

(ex. teckensystem, medier, material och verktyg) och utforma rummet m.m. påverkar 

förutsättningarna för elevers lärande (design för lärande). Hur eleverna tolkar information och 

handlar inom de förutsättningar som finns, dels utifrån personliga intressen, men även utifrån 

de erkännandekulturer som finns kan ses som att eleven designar sin egen lärväg (design i 

lärande).14 Erkännandekulturer har att göra med synen på vad som räknas som giltig kunskap 

och lärande, samt på vilket sätt en får visa sina kunskaper på. Inom skolans värld har 

                                                 
11 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 
12 Nationalencyklopedin, konstruktionism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism, 

2017-05-21. 

13 Selander, S. & Kress, G. (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts, s. 20. 

14 Ibid., s. 24f, 33, 44. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism
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kursplaner, kunskapsmål och betygskriterier (institutionella avgränsningar) stor påverkan på 

de erkännandekulturer som finns. Även den feedback som ges från läraren i form av 

gillande/ogillande och tyckanden påverkar erkännandekulturen.15 Det finns en risk inom 

skolor att främst fokusera på ämnesbaserade faktakunskaper och färdigheter.16 Även förmågor 

som t.ex. kollaborativ förmåga, kreativitet och problemlösningsförmåga ska rymmas inom 

utbildningen.17  

 

6.2 Multimodal teori 

Vi kommunicerar via bl.a. tal, skrift, bilder, emojis och gester. Dessa kallas inom multimodal 

teori för teckenvärldar (eng. modes). Genom att kommunicera med varandra genom olika 

teckenvärldar kan vi tolka världen och skapa mening. Multimodalitet erbjuder ett brett synsätt 

på kommunikation där alla typer av teckenvärldar ses som meningsbärande och kan 

kombineras på olika sätt, bl.a. genom olika medier som t.ex. böcker, filmer eller digitala 

medier.18 Vilken meningspotential en resurs har (teckensystem, medier, material och verktyg) 

består både av en erbjuden mening, som har att göra med vad producentens syfte med 

resursen är, och en uppfattad mening, vilket har att göra med hur användaren förstår och 

använder resursen.19 

 

6.3 Karaktärsdesign 

Karaktärer återfinns i de flesta berättarsätten. Inom animation gestaltas karaktärer visuellt, till 

skillnad från t.ex. litteratur. De har ett grafiskt uttryck som formges för att t.ex. passa till en 

tänkt genre och målgrupp. Karaktärer kan vara mänskliga, djurlika, fantasivarelser eller 

vardagliga ting som ges liv. Ofta förstärker formgivningen karaktärens personlighet eller 

egenskaper. En modig hjälte kanske har en markerad käke och framskjutet bröst, medan en 

blygsam och rädd karaktär kanske har rodnande kinder och dålig hållning. Designen har även 

en praktisk funktion; den måste kunna animeras. Därför får t.ex. designen ofta inte vara för 

detaljerad om den ska kunna ritas många, många gånger (vid tecknad ruta för ruta animation) 

och måste kunna förstås ur olika vinklar för att rörelserna ska fungera. En karaktär har även 

                                                 
15 Ibid., s. 44 f. 
16 Ibid., s. 14. 
17 Selander, S. (2017). Didaktiken efter Vygotskij: Design för lärande. Liber, s. 92. 
18 Selander, S. & Kress, G. (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts, s. 26f. 
19 Ibid., s. 39. 
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en personlighet, intressen, en bakgrundshistoria m.m. för att den ska kännas intressant och 

trovärdig. I de workshopar jag anordnat har eleverna fått jobba med både de yttre och inre 

aspekterna av karaktärsdesign. Inför arbetet har jag fördjupat mig i karaktärsdesign och läst 

kommersiella handböcker, samt tittat på videos på Youtube om ämnet, t.ex. en föreläsning av 

Nicolás Villarreal.20 Mitt syfte med workshoparna har dock inte varit att eleverna ska få fram 

färdiga karaktärer som är redo att animeras, utan att främja kreativiteten. 

 

7. Tidigare forskning 

7.1 Rebecca Bejbom, Kreativitet - vad är det? En studie kring 

begreppet kreativitet inom skolslöjden 

Rebecca Bejbom försöker i sitt examensarbete reda i begreppet kreativitet ur ett allmänt samt 

slöjdpedagogiskt perspektiv, och ger förslag på hur en kan arbeta med kreativitet i 

skolslöjden. Hon gör en begreppsanalys där hon tittar på forskningstexter inom psykologi, 

pedagogik och slöjdpedagogik. Författare vars texter hon tittar på är Lev S Vygotskij, Lars 

Lindström, Cecilia Levin, Mihály Csíkszentmihályi, Joy Paul Guildford, Kajsa Borg, Ger 

Kaufmann, Esko Mäkelä och Peter Hasselskog. Utifrån hennes omfattande begreppsanalys 

visar det sig att begreppet kreativitet är mycket svårt, om inte omöjligt att definiera. Flertalet 

författare hon undersöker menar på att definitionen är kontextbunden och behöver ses i sitt 

sammanhang. 21 Kreativitet i en skolkontext kan ses som att elever kombinerar redan 

innehavda kunskaper och utifrån det skapar något nytt. Skapande måste ses i ett socialt 

sammanhang. Ingen kan skapa i ett vakuum. Huruvida en idé kan ses som kreativ har 

forskarna delade meningar om. Vissa anser att idén behöver vara användbar och ny för en 

grupp människor, medan andra menar att det räcker att idén upplevs som kreativ för 

individen.22 

 

                                                 
20 Nicolás Villarreal (2013), ”Composition and Character Design”, Academy of Art University, 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz95V8n4tf4 , 2017-06-08. 
21 Bejbom, R (2013), Kreativitet-vad är det: En studie kring begreppet kreativitet inom skolslöjden. Uppsats, 

Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings Universitet. 

22 Ibid., s. 3. 

https://www.youtube.com/channel/UCLPgV5dTL49zwIvrZXUhJxQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kz95V8n4tf4
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De arbetssätt hon tar upp utgår främst från Lindströms förslag (nedan). En annan aspekt hon 

nämner som Hasselskog anser främjar ett kreativt klassrumsklimat är individanpassad 

undervisning. För vissa elever passar ett öppet arbetssätt väldigt bra, medan andra vill ha mer 

styrning.23Ett förslag Bejbom ger ang. problemet att definiera begreppet kreativitet inom en 

viss kontext, samt vilka idéer som räknas som kreativa är att ha en dialog med eleverna. Att 

låta eleverna reflektera för sig själv, med sina klasskompisar och med lärare över hur sin idé 

tagit form och vad som kan göra att den klassas som kreativ.24  

 

Bejboms examensarbete har dels ökat min förståelse om begreppet kreativitet, men också 

varit en ögonöppnare för begreppets komplexitet. 

 

7.2 Lars Lindström, Creativity: What Is It? Can You Assess It? Can It 

Be Taught? 

1998 var Lindström med och utvärderade den kreativa förmågan hos elever i Sverige, på 

uppdrag av Skolverket. Ungefär 500 barn och unga deltog i undersökningen från förskolan, 

årskurs två, årskurs fem, årskurs nio, samt gymnasieskolans tredje år. Elevernas kreativitet 

bedömdes utifrån sju kriterier genom att titta på deras portfolios innehållande färdiga 

bilder/produkter, skisser, utkast, reflekterande loggböcker, inspirationskällor/bilder, samt en 

kort, videoinspelad intervju. Av de kriterier som bedömdes handlade tre kriterier om den 

färdiga produkten och fyra kriterier om processarbete.25 Resultatet av studien visade en 

positiv utveckling mellan årskurserna gällande två bedömningskriterier; kriteriet för färg, 

form och komposition, samt kriteriet för yrkesfärdighet (användande av teknik och material). 

Däremot visade kriterierna gällande process (undersökande arbete, uppfinningsrikedom, 

förmåga att använda sig av förebilder, förmåga till självutvärdering) obetydlig förbättring 

mellan årskurserna. Ett undantag fanns dock; elever i studien som gick i Bild och Formklasser 

hade betydligt högre resultat på de processbaserade kriterierna än övriga elever i samma 

årskurs som inte gick i Bild och Formklasser. De slutsatser som drogs av detta var att elever 

som gick Bild och Formklasser dels fick möjlighet att fördjupa sig i och slutföra olika projekt, 

                                                 
23 Ibid., s. 33. 
24 Ibid., s. 32 f. 
25 Lindström, L (2006), ”Creativity: What Is It? Can You Assess It? Can It Be Taught?”. International Journal of 

Art & Design Education, v. 25, nr 1, s. 56. 
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samt fick bättre möjlighet till dialog med lärare om deras arbeten då de undervisades i 

halvklass och därmed gav läraren mer tid till detta.26 

Lindströms förslag 

Utifrån denna undersökning föreslår Lindström i sin artikel fyra förslag hur skolan kan främja 

utveckling av den kreativa förmågan hos elever som jag sammanfattar nedan. 

1. Tid till undersökande arbete 

Elever bör ges tillräckligt med tid för att kunna pröva och ompröva idéer.  

 

2. Tillåtande klimat för experimenterande 

Elever bör uppmuntras att ta risker och våga ”misslyckas”. 

 

3. Uppmuntra arbete med andras bilder och inspirationskällor 

Elever bör ges möjlighet att leta upp, reflektera över och använda sig av 

inspirationsbilder/källor. 

 

4. Tillfällen för analys, utvärdering och återkoppling 

Elever bör ges tillfällen att analysera och utvärdera egna och andras arbeten (process 

och produkt). Samt få återkoppling från både lärare och klasskompisar (process och 

produkt).27 

 

8. Bearbetning och analys 

8.1 Utgångspunkter för analysen 

För att kunna svara på frågeställningen har jag i analysen valt att utgå från Lindströms fyra 

förslag på hur skolan kan främja utveckling av den kreativa förmågan hos elever. Jag har även 

valt att lägga till en aspekt om individanpassning, då Bejbom lyfter det i sin uppsats. Jag 

använder mig av Designdidaktik och multimodal teori i analysen. 

 

                                                 
26 Ibid., s. 61 f. 
27 Ibid., s. 62 ff. 
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8.2 Kort om rummets utformning 

Bild 1. Så här satt eleverna under den första workshopen. 

Vid träffarna höll vi till i ett av skolans mötesrum som används till bl.a. utvecklingssamtal, 

arbetslagsmöten och som studierum för elever. Rummet gick i orange och grått med 

ljusinsläpp från stora fönster. På väggen bakom bordet hängde tavlor som elever målat. 

Väggen mittemot som ej syns i bild är av glas och vetter ut mot ett uppehållsrum. Trots 

insynen upplevdes det inte störande, då det ligger lite avlägset och det inte var så mycket folk 

utanför. Jag möblerade borden till ett stort för att inbjuda till samtal. Under det andra 

workshop tillfället fick vi sätta oss i ett liknande mötesrum bredvid, då det på bilden var 

upptaget. Rummet bredvid hade inga fönster och upplevdes därför lite murrigare. 

 

8.3 Intervjun 

Karaktärsdesign 

Det märktes att eleverna hade ett intresse av karaktärsdesign och verkade dessutom pålästa 

om vad som anses vara bra karaktärsdesign inom animationsbranschen. Eleverna nämnde 

saker som att det är bra att kunna känna igen karaktären på siluetten, att karaktärens inre 

egenskaper bör speglas i det yttre samt att karaktären inte får bli en ”Mary Sue”, vilket 

innebär en karaktär utan negativa egenskaper, som har lätt för allt och omtyckt av alla. När 

jag berömde eleverna vid kommande workshoptillfälle att de var så pålästa trots att de inte 
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börjat läsa animationskurser ännu fick jag svaret från en elev att ”Det här är ju inget man har 

lärt sig på högstadiet, det här är nåt man har lärt sig själv.”, samt ”Då går man nog på fel linje 

om man inte lärt sig det där”. 

 

Andra saker som nämndes när eleverna diskuterade vad som krävs för en bra karaktärsdesign 

var originalitet, personlighet, att karaktären har både bra och dåliga sidor och att den ska 

kunna utvecklas. Kanske karaktärer också kan vara någon att se upp till? Flera elever nämnde 

egenskaper som ärlighet, att alltid göra sitt bästa och att våga vara sig själv när de fick 

reflektera över vad de gillade med den karaktär de valt ut inför intervjun.  

Marcus: Ahh! [XX] Ja, jag har en favoritkaraktär. Um.. Jag skulle ta um Yuri Lowell från 

öh Tales of Vesperia. Filmen och spelet.  

 Um.. Han är um.. Jag tycker han är relaterbar. Lite utav en ashole men också en 

komisk, en likeable ashole. 

  

Jag: *Fnissar* Hur är man en likeable ashole? 

  

Marcus: Men lite såhär um.. Han bryr sig inte om vad andra tycker och man är liksom sig 

själv lite, vilket kan ibland krocka med andras så. Man försöker liksom inte följa 

vad nån annan tycker. 

 

Eget skapande 

Alla elever som deltog i intervjun höll på med karaktärsdesign på fritiden. Jag märkte att det 

kändes jobbigare och mer personligt att prata om sina egna karaktärer än om andras. 

Majoriteten av eleverna använde ibland sina karaktärer i ett visst sammanhang, som att skriva 

fanfiction, skapa egna berättelser, spela Dungeons and Dragons eller skapa manga. 

I vilken ände de började i kunde se lite olika mellan eleverna och från gång till gång. Vissa 

föredrog att hitta på en personlighet eller grundidé först, medan andra lät personligheten och 

berättelsen växa fram från tecknandet. 

Linnéa: Jag brukar få en grundidé eller koncept och sen så brukar jag utveckla den så 

mycket som möjligt. Typ som såhär; jag vill ha en karaktär som ska va hemlös, 

men ha en hund eller nånting. Å sen så utvecklar jag vidare såhär, varför är den 

hemlös? Jo för att.. Varför har den en hund? Jo för att.. Och så liksom, för jag 

ställer ofta såhär frågor, som varför och så. 
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Natalie: Jag tror att det som händer mest är att man typ sitter och doodlar och sen bara 

ritar jag någonting och; hmm det här var ju gulligt! Sen börjar man tänka. För 

det händer ganska automatiskt att man känner att jag måste veta varför den är 

där och varför den gör någonting. Hur kom den dit? Och sådär. Och så börjar jag 

nästan bara bygga upp därifrån. 

 

Marcus nämnde även att han ibland tog inspiration från människor han mötte vid skapandet 

av karaktärer. 

Marcus: Öhh.. Jag brukar titta på riktiga människor faktiskt. Jag såg en servitör här om 

dagen och ba [knäpper med fingrarna]; det där ser ut som en karaktär och sen 

gjorde jag en karaktär av honom. Ömm, ja.. För jag tycker att riktiga människor 

är intressanta liksom, i sig. Inte för att det känns som att man snor från 

verkligheten, men [skrattar]. 

 

Kreativa processer 

Jag frågade eleverna vad de tyckte var svårast i en kreativ process. Flera elever tyckte att det 

var svårast att komma igång och att hitta inspiration, iallafall när det var något som 

förväntades av dem själva eller andra. 

Marcus: Idéer för mig i alla fall och för många andra kan inte komma på beställning. Så 

det kan ju.. Vare sig det är svårt eller inte. Det kan man ju inte tvinga på nåt sätt. 

Det är ju ingen färdighet så. Eller nåt man kan.. Det är inget inget man kan göra 

med kraft liksom. Liksom *anstränd röst* NU SKA JAG RITA! 

 

När vi pratade om vad en kan göra om en har svårt att komma igång eller hitta inspiration 

pratade flera elever om att det kan vara bra att ta en paus och göra något annat. Och att leta 

inspiration från musik, tv-serier, bilder och spel kunde också hjälpa.  

När eleverna fick i uppgift att lista vad som fick de att känna inspiration kom även 

diskussioner om den fysiska platsens och tidens betydelse upp. Några exempel kunde vara att 

sitta och rita på lektionerna, att titta på landskap när en åker bil eller tåg, att ligga på sängen 

och titta i taket, stunden precis innan en ska gå och lägga sig och att ta promenader. Allt detta 

kanske en kan säga har att göra med att vara avkopplad, ta in olika intryck och göra någon 

annan aktivitet än att just försöka komma på idéer. Dessa faktorer kan vara svårt att få tillgång 

till när elever skapar i skolan, till skillnad från på fritiden. Ofta är eleverna låsta till en viss 
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lokal och en viss tid när lektionen sker. Detta kanske kan vara ytterligare orsaker till att det är 

viktigt att få tid till sina uppgifter. Kanske inte idén kommer under lektionen, utan precis 

innan läggdags när en hunnit bearbeta uppgiften/problemet i ”bakhuvudet”. Att försöka röra 

sig bort från klassrummet ibland och att tillåta elever att arbeta på annan plats och tid under 

projekt kan vara bra för att främja kreativiteten. 

 

Några elever tyckte också att det kunde vara svårt att inte fastna i att alltid teckna samma 

saker och att skapa något originellt. 

Vera: Jag kan tycka att det ibland, som Linnéa sa, komma igång. Men när jag väl kommer 

igång kan det också vara svårt med karaktärsdesignen. Om man tycker att man 

kanske gör för mycket samma hårfrisyr eller samma utseenden vill man ändra på det 

men man kan inte liksom, man vet inte hur man ska göra för att gå vidare från det. 

Därför får man typ bläddra bland andra bilder och lyssna på olika musik och 

komma vidare där. 

 

8.4 Inspirationsbilder – workshop 1 

Workshopens upplägg i korthet 

Eleverna fick i uppgift att utgå från inspirationsbilder jag samlat ihop för att skapa en 

karaktär. Hur de använde sig av dem var frivilligt, t.ex. kunde de bokstavligt plocka delar från 

olika bilder eller använda dem som inspiration t.ex. om en fastnade för ett visst färgschema. 

Inspirationsbilderna bestod av en stor mängd fotografier i kategorierna människor, djur, 

reptiler, insekter och maskiner. I urvalet av fotona försökte jag skapa en mångfald av dels 

bildernas innehåll och dess uttryck. Eleverna uppmanades att testa flera sätt att kombinera 

bilderna på. Resurserna som erbjöds var en stor mängd färgpennor, Promarkers, papper, saxar 

och lim. Eleverna fick arbeta enskilt under denna workshop.  
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Bild 2 och 3. Exempel på några av inspirationsbilderna eleverna kunde använda sig av, samt hur de var 

kategoriserade. 

 

Pennornas meningspotential 

Majoriteten av eleverna lade stor fokus på att skapa en färdig karaktär utan att testa olika sätt 

att kombinera inspirationsbilderna på (t.ex. genom montage) eller annat experimenterande 

genom t.ex. skissarbete. En av anledningarna kan ha varit att resurserna som erbjöds hade en 

uppfattad mening som gick emot de muntliga instruktioner jag angivit för uppgiften. Min 

erbjudna mening med materialet var att jag dels ville ge valmöjlighet av teknik till eleverna, 

men också för att visa att jag tar deras skapande på allvar och därför erbjuder resurser av hög 

kvalitét. Detta kan ha lett till att eleverna trodde att en välgjord, färdig bild förväntades. De 

kan också själva haft ett intresse av att använda pennorna. Ett tredje skäl kan vara att de är 

vana med en erkännandekultur som fokuserar mer på resultat. 

Bild 4 och 5. Veras drake och Tildes räv-varg flicka. Vera var mycket noggrann med att få till detaljer som fjäll 

och taggar på hennes drake. Tildes lade mycket tid på att teckna rent och färglägga sin räv-varg flicka, men 

också på budskapet med bilden om att våga vara sig själv. Bådas teckningar är välgjorda och båda eleverna var 

väldigt resultatfokuserade. 
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Två av eleverna hade ett mer experimenterande arbetssätt där de testade flera kombinationer 

och gjorde en mängd karaktärer genom skissande.  

Bild 6 och 7. Linnéa arbetade snabbt och testade flera sätt att kombinera ett flertal bilder på olika insekter och 

reptiler. På baksidan av Linnéas papper fanns ytterligare karaktärer hon skapat. Det är intressant att hon även 

poserar sina karaktärer, vilket visar på deras personlighet. Figuren i det övre högra hörnet i bild 7 påminner om 

karaktären Sonic the Hedgehog, vilken Linnéa kan ha inspirerats från. 

  

Populärkulturella referenser 

Hela uppgiften gick ut på att arbeta med inspirationskällor. Däremot hade jag gjort urvalet av 

referensbilder, vilket begränsade eleverna i vad de kunde använda sig av. Syftet med det var 

att det kan gå åt mycket tid att söka upp inspirationskällor/bilder. Detta var ett sätt att snabba 

på idégenereringen. Jag tror ändå att uppgiften bidrog till en erkännandekultur som 

uppmuntrade användandet av inspirationskällor och referenser. Hos vissa av eleverna går det 

att se kopplingar till populärkulturella referenser som de medvetet eller omedvetet använt sig 

av. I Natalies bilder tycker jag det finns tydliga kopplingar i uttrycket mellan hennes 

karaktärer och karaktärerna i den tecknade serien Star vs the forces of evil, vilken hon lyft 

fram som exempel på karaktärsdesign hon gillar under intervjutillfället. 
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Bild 8 och 9. Natalies karaktärer. Till en början utgick hon från att använda de inspirationsbilder jag erbjöd i 

uppgiften för att skapa den gulliga, vita varelsen i bild 8. Därefter gick hon över till ett mer fritt ritande. Alla 

karaktärer har ett enhetligt uttryck med stora, runda ögon (liknande karaktärerna i Star vs the force of evil). Två 

av karaktärerna har en satirisk ton (Rosahåriga tjejen på bild 8, samt bild 9). 

 

En annan form av inspirationskälla som eleverna efterfrågade var att lyssna på musik när de 

skapade. Detta var en aspekt som även lyfts upp under intervjutillfället då musik angavs som 

en stor källa till inspiration vid kreativt skapande. Därför lyssnade vi på musik via Spotify på 

min mobil under flera workshopar. 

 

Sluten process 

Nackdelen med att eleverna fick jobba individuellt var att deras processer blev slutna och 

svåråtkomliga för mig. De arbetade alla mycket tyst och koncentrerat. De diskuterade heller 

inte bilderna eleverna emellan. Däremot under urvalsdelen av inspirationsbilder tittade 

eleverna på referensbilderna tillsammans, valde ut vilka de ville använda sig av och 

diskuterade bildernas innehåll. Jag ställde även lite frågor till några elever om hur de tänkt i 

valet av bilder. Jag fick några korta svar. Sanna hade t.ex. valt att kombinera ett foto av en 

kvinna med mycket ljus hy och hår med en kameleonts ögon för att skapa ett Alien liknande, 

lite obehagligt utseende hos karaktären. 
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Bild 10. Sannas Alien-kvinna. Sanna tecknade sin karaktär extremt smal, vilket hon var medveten om. Hon ville 

få sin karaktär att se Alien lik och otäck ut. Stort fokus lades på kameleontögonens detaljer, något som är svårt 

att se på fotot. 

 

För styrt? 

Arbetssättet kanske inte passar alla elever, då det kan upplevas påtvingat att använda sig av 

förbestämda resurser. Individanpassningen i uppgiften låg isåfall i öppenheten om hur 

bilderna och materialet skulle användas, då elever som tycker om mer styrning får något 

konkret att utgå från, medan de elever som trivs med fria tyglar kan tolka uppgiften på ett mer 

öppet sätt i hur de använder sig av resurserna. Ingen elev valde att klippa i fotona eller att 

skapa montage. Kanske för att eleverna tycker om att teckna, men det kan också varit otydligt 

att det var tillåtet. Om jag visat några exempel på olika sätt att jobba kanske uppgiften de 

skulle fått fler valmöjligheter. Efter workshopen frågade jag eleverna vilka fördelar och 

nackdelar som fanns med upplägget. 

Vera: Vissa saker kan vara svåra att kombinera, som päls och typ fjäll och få det att gå 

ihop. Men annars är det också bra att se framför sig vad man vill rita för då blir det 

lätt att få ut det på pappret. 

  

Sanna: Det är lättare att göra det realistiskt om man har någon slags referens. Så du vet att 

det går att göra sådär, det går att stå sådär. Men sen så kan det ju också, om man 

inte har någonting och ritar av det för mycket så tar det ju bort lite fantasi. 
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De fördelar eleverna såg med arbetssättet verkar mest ha att göra med att ge stöd till 

avbildningen. Att metoden skulle ta bort fantasin kan bero på den vanliga uppfattningen om 

det kreativa skapandet sker utan stöd och referenser. 

 

8.5 Vikövningen - workshop 2 

Workshopens upplägg i korthet 

Eftersom jag upplevt att eleverna lagt stor fokus på resultatet i föregående workshop ville jag 

vid detta tillfälle fokusera på prövandet. Efter diskussion med min handledare valde jag att 

använda mig av en övning inspirerad från surrealisternas Exquisite corpse övningar för att 

skapa oväntade kombinationer av bilder och texter. 28 

Övningen går till så att ett papper viks i tre lika stora delar. De två yttre delarna av pappret 

klipps sedan i tre delar (huvud, torso och underkropp). Därefter får deltagarna rita var sin 

karaktär på var sin tredjedel av det vikta pappret utan att se vad de andra deltagarna gör. 

Slutligen har man tre karaktärer som går att kombinera olika huvuden, torsos och 

underkroppar med.  

Den här gången delades eleverna upp i grupper om två och tre. Resurserna som erbjöds var 

kopieringspapper, blyerts, sudd och färgpennor. Jag visade ett snabbt exempel för eleverna 

hur övningen gick till och uppmanade dem att först rita var sin karaktär utan att de andra i 

gruppen såg vad som gjordes och välja ut en kombination de gillade. Därefter tipsade jag om 

att de kunde använda samma teknik, men på ett mer medvetet sätt jobba vidare med designen 

genom att t.ex. testa olika ögon. 

 

Att leka på lektionen 

Under denna workshop hade alla grupper en mer experimenterande och lekfull inställning till 

uppgiften. Eftersom ingen såg vad den/de andra gjorde i sin grupp uppstod en del oväntade 

kombinationer som eleverna verkade tycka var spännande och ibland komiska. Flertalet 

elever hade gjort liknande lekar förut, som t.ex. ”vikgubben”, därför kan det ha funnits en 

uppfattad mening hos vissa av eleverna om att ett komiskt resultat förväntades, eller att 

övningen i sig upplevdes som lekfull och lite oseriös. Två grupper kom på idén att prova 

                                                 
28 Wikipedia, Exquisite corpse. https://en.wikipedia.org/wiki/Exquisite_corpse, 2017-05-22. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Exquisite_corpse
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kombinera flera av sina vikningar för att få ytterligare kombinationsmöjligheter. Ingen grupp 

valde att fortsätta arbeta med samma metod för att testa olika varianter på sin karaktär. Två 

grupper valde att gemensamt teckna rent, justera vissa detaljer och färglägga tillsammans. 

Den tredje gruppen gjorde flertalet skisser och testade olika varianter på sin karaktärsdesign. 

  

Bild 11 och 12. Viktor och Linnéas vikövningar och skisser från workshopen. Eleverna fastnade för en 

kombination mellan en häxa med en kanin, vilket gav ett intressant och originellt resultat. Det visade sig att 

elevernas uttryck gjorde sig bra ihop och de verkade mycket nöjda med sin karaktär. 

 

Ctrl + Z 

Det hade varit intressant att se hur eleverna hade jobbat om de även haft möjlighet att arbeta 

digitalt under mina workshopar. I den ordinarie undervisningen arbetar de nästan uteslutande 

digitalt med ritplatta, vilket har en annan meningspotential än att jobba med analogt papper 

och penna. T.ex. behöver en inte rita om sin karaktär från grunden i varje skiss, det går att 

klippa och klistra, testa olika färginställningar och det går att ångra. 

Rickard: Har ni Ctrl+Z någonstans? 

  

Cecilia: [skrattar] Det där är exakt hur.. Eftersom jag ritar på en ritplatta så mycket så 

brukar jag alltid.. Jag har blivit så van med det så när jag gör fel på papper när 

jag börjar rita såhär traditionellt och det blir fel. Då tänker jag att jag måste 

klicka på Ctrl+Z hela tiden [visar med handen]. Åh Gud! 
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Att ta in det digitala i bildundervisningen är också något som Lindström lyfter. 

”Vår undersökning av elevernas fritidsvanor bekräftar den allmänna föreställningen att flickor är 

mer intresserade av att teckna och måla än pojkar, medan pojkar oftare sitter vid datorer och gör 

bilder än flickor. Kanske skulle utfallet av vår studie ha sett annorlunda ut om eleverna fått i 

uppgift att arbeta med bildprogram på datorer i stället för att teckna, måla och göra collage. Ett 

antagande, som vi inte prövat, är att en mer varierad undervisning, med större utrymme för de 

nya bildmedierna, skulle ha större utsikter att fånga upp och utveckla pojkarnas kreativitet i 

skolan.” 29 

Det har hänt en hel del inom bildundervisningen sedan Lindströms studie gjordes. Digitalt 

bildskapande upplever jag har börjat få ta allt större plats inom skolan och skolor satsar även 

mer på teknik. Det är t.ex. vanligt att elever har var sin skollaptop. Jag upplever heller inte att 

pojkar dominerar det digitala bildskapandet längre, utan att det snarare handlar om de 

förutsättningar som finns i hemmet och på skolan. Dock är det en intressant aspekt Lindström 

lyfter. Kanske hade min undersökning gett andra resultat om jag låtit eleverna arbeta digitalt, 

som de normalt är vana vid? 

 

Workshoparna påverkar varandra 

En av eleverna valde att använda sig av en referensbild han letat upp på mobilen när han 

tecknade ett hundansikte. Även om inspirationsbilder inte var något jag uttryckligen 

uppmanade eleverna att använda vid denna workshop tror jag att den första workshopen 

bidrog till en erkännandekultur där eleverna känner att de får använda inspirationsbilder och 

referenser om de vill. I den ordinarie animationsundervisningen arbetar eleverna nästan 

uteslutande individuellt, så att arbeta i par eller i grupp kring samma bild kan ha varit något 

nytt för eleverna. Att inspireras av varandra, kompromissa om beslut och diskutera olika val 

tror jag kan ha varit lärorikt för eleverna. 

 

Japansk reklamfilm 

Jag hade inget inplanerat feedbacktillfälle i workshopen, men eftersom de arbetade i grupp 

eller i par skapades en diskussion mellan eleverna under hela arbetstiden. Hur de skulle dela 

upp arbetet, designval och argumenterande för olika beslut. Även jag fick en bättre inblick i 

                                                 
29 Lindström, L. ”Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt”, i Educare – Vetenskapliga skrifter (2007 

nr 1), Malmö högskola, https://dspace.mah.se/handle/2043/8163, s. 18. 

https://dspace.mah.se/handle/2043/8163
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elevernas process och kunde ge lite återkoppling. Arbetssättet öppnade även upp för 

grupperna att prata om varandras karaktärer. Nedan kommer en dialog där några elever 

gemensamt placerar in en annan grupps karaktär i genren ”japansk reklamfilm” och 

förhandlar om hur en sådan skulle kunna se ut. 

Cecilia: *Syftar på Natalies grupps Sjöjungfru-häst* Den där ser på riktigt ut som att den 

ska va med i någon japansk reklam och ba -  

  

Natalie: Det skulle inte förvåna mig. 

  

Cecilia: Den ska sälja nudlar och göra såhär - 

  

Linnéa: [Låtsats kasta saker i luften] 

  

Cecilia: Och göra såhär [pekar på Linnéa] *sjunger* Bop bop bop. 

  

Linnéa: Och så kan den komma upp såhär, [Låtsas sträcka fram föremål] NUDLAR! 

NUDLAR! 

  

Cecilia: Och sen kommer den här karaktären fram [tar upp hennes och Rickards karaktär]. 

KIAA! 

  

Linnéa: Aww! Det var kawaii [tecknar v tecknet mot pannan] [XX]. 
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Bild 14. Bilden visar hur Cecilia och Linnéa använder olika teckenvärldar som gester, sång och bilder för 

gemensamt skapa en representation av genren japansk reklamfilm. 

Bild 15 och 16. Karaktärerna som Cecilia och Linnéa placerat in i genren japansk reklamfilm.  

Dialogen är ett tydligt exempel på hur idéer utvecklas i ett socialt sammanhang, utifrån 

tidigare erfarenheter. Det börjar med att Cecilia ser en koppling mellan Sjöjungfru-hästen och 

japansk reklamfilm. Kanske är det dess färggranna och galna uttryck? Nudlar kan ses som 

tydligt anknuten till bilden av Japan. Linnéas något hysteriska utrop och stora gester visar på 

hur hon upplever japansk reklam. Reklamens innehåll byggs lekfullt upp och Cecilias och 

Rickards halvnakna hund-man, som har ett liknande uttryck, kastas också in i reklamen. 
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Begränsningar i designen 

Metoden var ganska styrd och inte särskilt individanpassad. Metoden skapade även vissa 

begränsningar i själva karaktärsdesignen eftersom den bygger på att karaktären kan delas upp 

i huvud, torso och underkropp. Eleverna tvingas också anpassa sitt arbetssätt och sitt tempo 

till övriga gruppmedlemmar, vilket kan upplevas stressande för vissa elever om de inte arbetar 

lika snabbt. Eleverna var väldigt förstående och lugnande mot varandra vid några tillfällen då 

någon uttryckte stress, därför fungerade övningen ändå bra i den här gruppen. 

 

8.6 Olika sinnesintryck - workshop 3 

Workshopens upplägg i korthet 

I den tredje och sista workshopen valde jag att lägga fokus på karaktärers inre egenskaper, då 

de tidigare workshoparna haft stort fokus på den yttre aspekten av karaktärsdesign. Jag tog 

inspiration från en associationsövning vi gjort med Karin Ahlin i en animationskurs på 

Konstfack där vi fick utgå från olika sinnesintryck. Några elever hade även i intervjun pratat i 

intervjun om att de ofta skapar karaktärer för att använda till ett specifikt ändamål, t.ex. till att 

spela Dungeons and Dragons, så jag tänkte att de även först skulle få komma på en grundidé 

till en berättelse som karaktären skulle användas i. 

Även i denna workshop fick eleverna arbeta i par. Varje par blev tilldelade en låt, en doft, en 

bild och något taktilt. Sakerna de fick skulle representera genren/målgruppen, miljön, 

händelsen samt karaktärens personlighet. Därefter kom vi överens om att de skulle få 15 

minuter på sig att associera fritt och komma på en grundidé. Efter det fick paren gå vidare till 

att utifrån en lista jag förberett hitta på karaktärens inre egenskaper för att sist gå vidare till att 

skissa på karaktärens utseende. De resurser som erbjöds var samma som i föregående 

workshop. 

Bild 17, 18 och 19. Exempel på de sinnesintryck paren blev tilldelade. 
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Spåna på idéer 

Att associera utifrån olika sinnesintryck var något som verkade fungera bra för alla eleverna. 

Rummet fylldes av ett omedelbart sorl. Eftersom de hade fått lite märkliga föremål från mig 

fanns inga tydliga rätt och fel och därför tror jag att det bidrog till ett tillåtande klimat där 

eleverna kunde spåna fritt på idéer. Samtliga par valde att göra minst en skiss var på sin 

gemensamma karaktär. 

Bild 20. På bilden har eleverna precis blivit tilldelade sina sinnesintryck. I vänster hörn sitter ett par och lyssnar 

på sin tilldelade låt. De tre eleverna i mitten av bilden sitter och luktar på sina dofter. 
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Bild 21, 22, 23 och 24. Linnéa och Sannas skapade en hjälte som lever i skogen, som gillar djur och kan 

kampsport (därav yxan) och har dålig självkänsla. Karaktären skapades till en äventyr/fantasy historia för 

ungdomar. Handlingen går ut på att hon letar efter magiska glasskärvor, något de inspirerats av från bilden de 

blev tilldelade (bild 19). Berättelsen och karaktären blev mycket utförlig och de gjorde var sin skiss av 

karaktärens utseende. 

 

Musik som inspiration 

Att använda sig av musik som inspirationskälla var något flera elever tagit upp under 

intervjun och de verkade uppskatta att få en låt att utgå från. Återigen hade jag valt ut 

inspirationsmaterialet, dels för att spara tid, men också för att jag anser att det ibland kan vara 

en poäng att få ett tilldelat material där eleverna får ”lösa ett problem”. Rickard och Tilde 

valde att leta upp en egen inspirationsbild på mobilen föreställande en gullig, utomjordisk 

figur som de inspirerades av i sin design. 

Bild 25, 26 och 27.  Backstory och teckningar på Rickards och Tildes Alien karaktär. En ensam Alien med torr 

hud som sandpapper som letar efter en vän. Berättelsen är en sci-fi serie riktad till målgruppen 7+. Rickard drog 

referenser till filmen E.T. som har ungefär samma målgrupp och också är lite ensam. 
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Spontan runda 

Eftersom eleverna jobbade i par hade de ett ständigt samtal under arbetets gång. Efter 

eleverna gjort associationsövningen i början av workshopen gjorde jag en spontan runda där 

paren fick berätta kort om sin idé och hur de kommit fram till den, vilket jag tror gav de 

möjlighet att sätta ord på och reflektera över sina beslut. En elev, Rickard blev lite nervös 

över rundan och ursäktade deras grupp för att inte hunnit utveckla sin karaktär så mycket, då 

de inte visste att de skulle redovisa den. Jag svarade att det inte var en redovisning, utan att 

jag tyckte det vore kul att alla fick höra vad alla hittat på. Kanske finns en erkännandekultur 

på skolan där elever främst får möjlighet att prata om sitt skapande i samband med 

bedömning? Det kan också ha känts nervöst att prata oförberett inför en grupp. Kanske hade 

det varit bättre om jag i förväg berättat att det skulle ske? Tyvärr hann vi inte göra en likadan 

runda i slutet på workshopen då vi hade begränsad tidsåtgång till rummet. Jag tror det kan 

vara bra att jobba med sådana snabba rundor under arbetets gång. 

 

Stöd och frihet 

Jag tror att workshopen hade ett ganska stort handlingsutrymme för eleverna där eleverna blev 

tilldelade en katalysator för idégenerering, men utifrån det hade eleverna ganska stora 

möjligheter att påverka sin egen lärväg. Listan var ett stöd jag erbjöd som jag tror kan vara till 

hjälp för elever som tycker det är jobbigt att hitta på en personlighet/backstory till karaktärer. 

De elever som har lätt för att hitta på det kan välja att helt frångå listan, eller fylla på med 

egna kategorier. Återigen var eleverna indelade i par, vilket gör att de tvingas anpassa 

arbetssätt och tempo efter varandra. Fördelen med att arbeta i par kan däremot vara att det ofta 

kan vara lättare att generera idéer om en har någon att bolla med. Om en person kläcker en idé 

kan det vara lättare att haka på den personen och utveckla idén än att sitta med ett tomt papper 

för sig själv. 

 

9. Tolkning och resultat 

Syftet med undersökningen var att jag ville testa, analysera och utvärdera några didaktiska 

metoder att främja elevers kreativitet när de arbetar med karaktärsdesign. Jag hoppades även 

kunna få användning av undersökningen som framtida lärare. 



32 

 

Frågorna jag ställde mig inför undersökningen var: 

Vad säger och visar en grupp elever om karaktärsdesign, sitt eget skapande och om 

kreativa processer? 

Hur väl fungerar några didaktiska metoder jag testar för att främja en grupp elevers 

kreativitet i arbetet med karaktärsdesign? 

 

Nedan kommer jag först sammanfatta elevernas svar på den första frågan som rör vad 

eleverna säger och visar. Därefter kommer jag redogöra för resultatet av analysen av 

workshoptillfällena. 

 

9.1 Vad säger och visar en grupp elever om karaktärsdesign, sitt 

eget skapande och om kreativa processer? 

Karaktärsdesign 

Eleverna var mycket pålästa om vad som anses vara god karaktärsdesign inom 

animationsbranschen, något de lärt sig utifrån fritidsintresse. Egenskaper som originalitet, att 

karaktären har en välbalanserad personlighet med bra och dåliga sidor, samt att den ska kunna 

utvecklas. När de pratade om sina personliga favoritkaraktärer nämndes egenskaper som 

ärlighet och att våga vara sig själv. De tycktes se upp till sina favoritkaraktärer. 

 

Eget skapande 

Samtliga elever hade karaktärsdesign som intresse. Många skapade ibland karaktärer för att 

använda dem till bl.a. att skriva fanfictions, spel Dungeons of Dragons eller göra mangas. 

Vissa elever tyckte om att börja med att utveckla en idé eller en karaktärs personlighet, för att 

sedan designa en karaktär som passar beskrivningen, medan andra elever föredrog att börja 

med tecknandet och därefter låta en idé eller personlighet växa fram. En elev inspirerades 

ibland av människor han möter i vardagen för att designa karaktärer. 
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Kreativa processer 

De saker eleverna tyckte var svårast i kreativa processer var idégenerering, att hitta inspiration 

och att skapa originella karaktärer, då det kan vara lätt att fastna i att alltid teckna samma 

saker. Flera elever var överens om att idéer inte kan komma på beställning. 

Genom att använda sig av t.ex. musik, bilder och spel kunde en hitta inspiration till idéer och 

hjälp att komma vidare om en kört fast i att alltid teckna samma sak. Också att gå ifrån 

bilden/projektet en stund och ta en paus för att sedan komma tillbaka nämndes. 

Tiden och platsens betydelse lyftes upp. Att rita på lektionerna, titta på landskap när en reser 

och stunden innan läggdags är exempel på tillfällen och platser/situationer eleverna kände sig 

inspirerade och kreativa. 

 

9.2 Resultat av analys 

Workshop 1 – Inspirationsbilder 

Fördelen med workshopen är att den bidrog till en erkännandekultur där det känns tillåtet och 

uppmuntrat att arbeta med inspirationsbilder/källor, vilket även kan ha påverkat hur eleverna 

handlat i följande workshopar. 

Övningen kunde individanpassas till viss del då det fanns en valbarhet i hur 

inspirationsbilderna skulle användas. Att jag valt ut inspirationsmaterialet i förväg kan 

däremot ha varit hämmande för elever som tycker om att arbeta fritt, medan de elever som 

gillar styrning fick något konkret att utgå ifrån. 

Valet att erbjuda pennor av hög kvalitét gav en meningspotential som gick emot de muntliga 

instruktioner eleverna fått från mig. Fokus hos majoriteten av eleverna låg därför på att skapa 

en färdig och tekniskt välgjord karaktär. Därför erbjöds inget experimenterande klimat. 

Workshopen hade inget inplanerat tillfälle för analys, utvärdering eller återkoppling. Eftersom 

eleverna fick jobba enskilt blev deras process svåråtkomlig för mig. 

Vid workshopens första del tittade eleverna gemensamt på inspirationsbilderna vilket öppnade 

upp för samtal om bildernas innehåll. Jag frågade även några elever om hur de tänkt i valet av 

inspirationsbilderna, vilket gav de tillfälle till reflektion. 
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Workshop 2 - Vikövningen 

Fördelen med vikövningen var att eleverna uppmuntrades att arbeta på ett mer 

experimenterande sätt genom att testa olika kombinationer. Att övningen påminde om 

liknande lekar som vissa elever gjort tidigare kan ha gett en uppfattad mening om att ett 

komiskt resultat förväntades, vilket i sig inte är något negativt, men kan ha upplevts något 

oseriöst. 

Workshopen uppmuntrade inte uttalat till arbete med inspirationsbilder/källor, men eftersom 

det uppstod oväntade kombinationer kan dessa gett upphov till inspiration, samt att de kunde 

inspireras av och samtala om varandras bilder. 

Vikövningen är en ganska styrd metod, vilket även begränsar designen eftersom den bygger 

på att karaktären kan delas upp i tre delar. Att arbeta i grupp/par för att skapa en gemensam 

karaktär upplevdes något stressande för vissa elever att hinna med övriga i sin grupp/par, även 

om eleverna lugnade varandra. Workshopen kan inte ses som individanpassad.  

Att eleverna arbetade i grupp eller i par öppnade upp för samtal mellan eleverna under hela 

arbetets gång. Jag fick en bättre inblick i elevernas process och kunde ge lite återkoppling. 

Arbetssättet bidrog även att eleverna diskuterade och analyserade andra gruppers/pars bilder. 

 

Workshop 3 - Sinnesintryck 

Workshopen uppmuntrade att arbeta med och analysera inspirationskällor i form av olika 

sinnesintryck. Dock var inspirationskällorna återigen förbestämda av mig. Att eleverna fått 

lite märkliga föremål av mig utan tydliga svar bidrog till ett tillåtande klimat att spåna fritt på 

idéer. 

Eleverna hade möjlighet att antingen hålla sig ganska sakligt till sinnesintrycken och listan 

som ett stöd, eller att använda sinnesintrycken på ett mer fritt sätt och helt frångå eller fylla på 

med egna kategorier på listan. Eleverna hade även stor möjlighet att påverka 

karaktärsdesignens utseende och personlighet utifrån hur de tolkade sinnesintrycken och vilka 

val de gjorde under arbetets gång. 

Efter att eleverna gjort associationsövningen gjordes en snabb runda som möjliggjorde för 

paren/grupperna att kort berätta om sin idé och hur de kommit fram till den, vilket gav de 
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möjlighet att reflektera över sina beslut. Under hela arbetet diskuterades olika val och idéer av 

paren/grupperna. En liknande snabb runda hanns inte med i slutet av workshopen. 

 

10. Slutdiskussion 

Undersökningen har definitivt gjort mig mer medveten över vad som sker i rummet och bland 

eleverna när jag undervisar. Det är lätt att bli självcentrerad och fokusera på om jag 

personligen tycker att t.ex. planeringen av en uppgift är bra eller att instruktionerna varit 

tydliga. Hur jag planerat något är inte nödvändigtvis hur eleverna uppfattat en uppgift, eller så 

kanske de tyckte något annat var mer intressant. Det betyder självklart inte att de inte lärt sig 

något, utan kanske att de lärt sig något annat än det jag avsett. 

 

Lindströms förslag som jag lagt mindre fokus på i workshoparna var ”Tillfällen för analys, 

utvärdering och återkoppling”, samt ”Tid till undersökande arbete”. Detta tror jag dels hade 

att göra med en personlig uppfattning om begreppet kreativitets innebörd, där jag lagt fokus 

på experimenterandet och att jobba med inspirationsbilder/källor. Dels tror jag också att 

workshopformatet hade sina nackdelar i det sammanhanget, då de är tidsbegränsade och 

därför fick skapandet ta upp stort utrymme. 

 

Syftet med min undersökning var att jag skulle kunna ha användning av den i mitt kommande 

yrke som lärare. Det jag tycker varit workshoparnas styrka som helhet var att de bidragit till 

erkännandekulturer som uppmuntrar ett experimenterande arbetssätt och ett tillåtande klimat 

att arbeta med inspirationsbilder. Workshoparna kan också ge stöd och metod till elever som 

behöver mycket styrning för att även de ska få möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga. 

Som jag nämnt i bakgrunden har jag sett en problematik med elever som har svårt för 

idégenerering och ett experimenterande arbetssätt. Istället för att lotsa eller bestämma åt 

elever vad de ska göra tycker jag en borde erbjuda strategier för att de ska kunna känna sig 

självständiga. Samtidigt får arbetssätten inte bli för styrda då det hämmar elever som vill ha 

mycket frihet i uppgifterna. Därför tycker jag att det kan vara bra att arbeta med korta 

uppstartsövningar för att sedan påbörja längre arbeten med större frihet. De övningar jag testat 

i denna undersökning är inga universalmetoder, en måste ta hänsyn till vilka elever en har och 
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i vilket sammanhang en övning ska användas, men jag har lärt mig mycket av dem och 

kommer vilja fortsätta att utveckla dem. 

 

I mötet med eleverna kom det fram nya aspekter om kreativitet som kunde vara intressant att 

utforska. Bl.a. designade flera elever karaktärer för att använda till t.ex. att skriva fanfictions 

eller spela rollspel. Att låta elever arbeta kring sina fritidsintressen och fankulturer de deltar i 

när de arbetar med karaktärsdesign vore intressant att undersöka. 

Något jag önskat fått större utrymme i undersökningen är det normkritiska perspektivet på 

karaktärsdesign. Jag anser att det är viktigt att vara medveten om de normer och värderingar 

som finns i de berättelser vi omger oss av, samt vilka som upprätthålls när vi designar egna 

karaktärer. 

 

11. Idémaskinen 

Undersökningen har även lett till en gestaltning som visats på Konstfacks vårutställning. 

Verket, eller dess process kommer inte analyseras i denna uppsats, då det skulle blivit en för 

omfattande empiri. Nedan kommer därför en kort beskrivning av verket göras med några 

exempel från vad deltagarna producerat genom mitt verk, Idémaskinen. 

 

Undersökningen utgår från att kreativitet är en förmåga som går att utvecklas i. Många ser på 

kreativitet som en egenskap som en är eller inte. Därför ville jag med mitt verk även försöka 

främja Vårutställningens besökares kreativitet i arbetet med karaktärsdesign inom en 

utställningskontext. Jag har utgått från den tredje workshopen med sinnesintryck. Efter att ha 

läst Design för Lärande – ett multimodalt perspektiv, där läraren ses som en designer av ett 

lärtillfälle, ville jag designa en installation där besökaren bjuds in att delta och interagera med 

verket. 

Idémaskinen består av ett rum med fyra stationer: Själva maskinen som slumpar fram 

sinnesintryck att inspireras av för att hitta på en grundidé bestående av en genre, en händelse 

och en karaktär. Den andra stationen består av ett bord med där en kan klippa, klistra, skissa 

och färglägga. I en kartong på bordet ligger listor en kan använda för att fortsätta utveckla sin 

idé. Den tredje stationen är en projektion på en vägg där en kan ladda upp sin karaktär med 
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hjälp av hashtagen #idémaskinen för att ställa ut sin karaktär. Den fjärde stationen består av 

en återvinningsstation där en lämnar tillbaka bollarna. Stationerna kopplas samman med tejp 

som löper på golv och väggar. Tanken är att det ska symbolisera kopplingarna i maskinen, likt 

ett kretskort. Idémaskinen fungerade både som fristående installation, men jag höll även 

workshoptillfällen där. Nedan kommer några foton på hur Idémaskinen såg ut, samt några 

exempel på karaktärer som besökarna skapat. 
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Bild 28, 29, 30. Översiktsbild. Detaljbild på automaten. Detaljbild på materialet. 

 

  

Bild 31, 32. Bildexempel gjorda av deltagare i Idémaskinen. 
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Bild 33, 34. Exempelbilder gjorda av deltagare i Idémaskinen. 
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