
 

-En undersökning om kreativitet i relation till visuellt material och hur den blir gynnsam för               

lärande.  

 

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik 

BILD - Självständigt arbete, 30 hp 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild/Media) 

VT 2019 

Handledare: Ola Abrahamsson, Viktoria Kindstrand 

Examinator: Anette Göthlund  

Examinationsdatum: 29 Maj 2019 

 



 

Abstract 

I det här arbetet har begreppet kreativitet utifrån den konstnärliga området undersökts ur ett              

pedagogiskt perspektiv. Det empiriska materialet som består av svar från två           

enkätundersökningar och bilder från deltagare i en fokusgrupp har analyserats hur en bild             

med “rätt” resurser bidrar till en mångfald av idéer och skapar en kreativ bild. Detta för att                 

belysa hur vi kan öva upp vår egen kreativa förmåga inom den konstnärliga området med               

hjälp av visuellt material, i det här fallet “Handbok för kreativitet”. I undersökningen             

framkom det att en kreativ bild är en bild som består av en bildkonstruktion och               

teckensammansättning som ger en mångfald av tolkningar och associationer och är öppen för             

transformering. Detta bidrog till vidare förståelse för hur ett kreativt synsätt i skolan är viktigt               

för att nå en mer jämlik skola mellan det verbala och textuella och praktiskt utförande.               

Undersökningens gestaltande del utgörs av egna visuellt framtagna bilder som är tolkade            

utifrån de bilder som ansågs som gynnsamma för kreativitet och skapande i en av              

enkätundersökningarna. Hela gestaltningen är i form av en bok, “Handbok för kreativitet” på             

58 sidor och består, nästan enbart, av visuellt material.  

 

 

Engelsk titel: 

English title: Handbook for creativity 

A survey on creativity in relation to visual material and how it becomes favorable for               

learning. 

Nyckelord 

Kreativitet, bildpedagogik, Design för lärande, semiotik 

Creativity, visual arts education, Design for learning, Semiotics 
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1 Inledning 

Under min uppväxt har jag fått måla, rita, skapa i lera och andra konstnärliga praktiker. Jag                

har fått öva upp min kreativitet inom det konstnärliga området på ett sätt som många andra                

inte har fått göra i sitt hem och det har jag min mamma att tacka för det. I skolan har vi alla                      

fått, mer eller mindre, samma möjligheter att få utöva vår kreativa sida men tyvärr, anser jag,                

att detta inte är något som har prioriterats till fullo i skolans värld. Jag ser tillbaka på min                  

skolgång och inser att kreativiteten inte alls har fått plats i skolan och ser på mina vänner som                  

idag frågar mig “Hur kommer du på allt det här? Du är så kreativ!”.  

 

Jag arbetar som lärare och minns en av mina elever som hade problem med en uppgift vi                 

arbetade med i kursen Estetisk kommunikation. Uppgiften innebar att eleverna skulle skapa            

sin egen street art. Det fanns inga kunskapskrav som uttryckte att eleven behövde visa en               

konstnärlig teknisk förmåga utan snarare att våga prova nya tekniker och utforska dess             

möjligheter, något som jag tolkar som att öva upp sin kreativitet. Denna elev fastnade i “jag                

kan inte rita” vilket vi sen förde en diskussion om. Det handlade inte om att inte kunna rita                  

utan att prova på en ny teknik eller i alla fall på ett eller annat sätt få ner sin idé och tanke på                       

ett papper. Det behövde inte vara tecknat, det kunde lika gärna vara i skrift, prickar eller vad                 

som helst egentligen. Men eleven var fast vid “jag kan inte” och blev blockerad. Det här är                 

något som jag har sett under min skoltid och som jag ser både hos mina vänner och elever                  

idag. Jag anser att skolan fortfarande inte lägger vikt vid kreativitet och det praktiska arbetet.               

Därför vill jag i detta arbete se hur en “Handbok för kreativitet” kan bli ett hjälpmedel för att                  

lyfta och stimulera den kreativa förmågan hos elever, samt andra, och att jämställa det              

kreativt synsätt med det verbalitet och textualitet i skolan. 

2 Bakgrund 

I det här arbetet blir begreppet kreativitet min huvudsakliga utgångspunkt. Först och främst             

måste begreppet kreativitet definieras. Kreativiteten används inom vetenskapliga och         

konstnärliga verksamheter med mera, dock används begreppet kreativitet i olika tappningar           

beroende vilken område det används i. Det kan därmed förklaras inom vilken kategori som              
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begreppet används. Kreativitet har olika funktioner för oss människor. Det kan talas om två              

olika huvudfunktioner. Den första syftar på funktioner som förbättrar samhället och den            

andra är individuella personers subjektiva konstnärliga uttryck, vilket är grundläggande för           

den här undersökningen. Lars Lindström, professor emeritus i pedagogik, skriver i artikeln            1

Kan kreativitet läras ut? att “Kreativiteten blir också något som kan läras ut, eller i varje fall                 

befrämjas, genom undervisning.” Hans citat blir en ingång för mig att ta reda på hur               2

kreativiteten kan läras ut. Jag går djupare in på Lindströms artikel under avsnittet tidigare              

forskning. Enkätundersökning 1 är den första metoden jag använde mig utav för att se vad               

andra personer ansåg att begreppet kreativitet innebar och blev en ingång och bakgrund till              

arbetet. Svar som nytänkande, någonting inom sig, förändring eller vilja och behov fångar             

begreppet kreativitet från enkätundersökningen. Vi kan applicera dessa ord inom de olika            

områdena där kreativitet finns utan att behöva kategorisera dem. Omgivningen har ett hum             

om begreppet men ingen specifik definition. Kreativitet beskrivs ofta som en förmåga och             

egenskap och i detta arbete kommer jag inte gå in på hur denna förmåga är konstituerad. Det                 

vi skulle kunna kalla för en "kreativ förmåga" kan innebära en eller förstås som individuell               

styrd meningsskapande och teckenskapande process och blir det jag syftar på när jag             

använder mig av begreppet kreativ förmåga i det här arbetet. 

 

Inom utvecklingspsykologin förklaras olika delar av uppväxten som påverkar, mer eller           

mindre, egenskaper som finns eller inte finns när vi blir vuxna. Exempelvis finns vissa              

beteenden som nyfikenhet, fantasi och lekfullhet ofta hos små barn och är främjande för              

kreativiteten. Vissa individer väljer dock bort dessa beteenden på grund av de inte anses              

användbara eller inte uppmuntras under den senare delen av skolan. Skolan försummar ofta             3

uppgifterna att utveckla den kreativa fantasin för att istället fokusera på intelligens eller logik.              

Med detta kommer då den kreativa fantasins utveckling att stanna av, oftast kring             

mellanstadiet, medan intelligens och logik ständigt kommer att öka. Detta ligger som            4

bakgrund och syfte till mitt undersökande och varför det är viktigt. Enligt skollagen 25§              

skrivs det att “För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Regeringen eller den               

1 Brodin, E. (red.) (2014). Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv. (1. uppl.) Stockholm: Liber.                
s. 11. 
2 Lindström, L. Malmö högskola. Lärarutbildningen (2007).  s. 7 
3 Brodin, 2014, s. 281. 
4 Ibid.,  s. 296. 
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myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om den individuella         

studieplanen”. Därav behövdes ett jämlikt synsätt i skolan på det verbala, textuella och             5

praktiska utforskandet. Det här är en intressant aspekt att ha i åtanke och bakgrund till min                

undersökning.  

För mig som lärare blir det också viktigt att se hela arbetet ur ett pedagogiskt perspektiv.                

Söker en på Skolverkets hemsida på begreppet kreativitet får en upp över 200 träffar. Det är                

ett begrepp som ofta används inom skolvärldens diskurser och publiceringar. I exempelvis            

kursen Estetisk verksamhet på gymnasiet skrivs det under ämnets syfte “...ska eleverna ges             

möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande           

förmåga”. I Skolverkets grundläggande värden står det “Skolan ska stimulera elevernas           6

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta idéer i handling             

och att lösa problem”. Hur ska lärare veta hur de ska stimulera elevernas kreativitet? Det är                7

min ambition med “Handbok för kreativitet” att stimulera elevernas kreativa förmåga med            

mer konkreta “uppgifter” som fokuserar på kreativitet.  

3 Syfte  
Syftet med den här undersökningen är att jag som lärare inom bild och medieämnen vill               

utveckla ett visuellt material och pröva hur de kan verka mer eller mindre gynnsamt för               

kreativitet och skapande. Det innebär att betraktaren av handboken kommer att kunna öva             

upp sin kreativa förmåga utifrån sin egen befintliga kunskap och gränser. 

4 Frågeställning 

- Vilka kvalitéer (teckensammansättningar och bildkonstruktioner) har en bild för att          

ses som en kreativ bild? 

- På vilket sätt blir den kreativa bilden gynnsam för betraktaren/utföraren av bilden? 

Underfråga: Hur kan en handbok som övar upp den kreativa förmågan se ut? 

5 Skollagen §25 
6https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasiesarskolan. 
ämnet bild (2019-02-20) 
7https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laropl
an-gy11-for-gymnasieskolan kursplan bild och form 1a1 (2019-02-20) 
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5 Empiri 

Empirin består av svaren från enkätundersökning 1 och 2 samt bilder som fokusgruppen har              

ritat utifrån några visuella övningar som jag tagit fram. I samband med mötet med              

fokusgruppen skrevs några minnesanteckningar ned som behandlar layouten av “Handbok för           

kreativitet”. Diskussionen med gruppen var semistrukturerad för att inte styra över vad som             

sägs och på så sätt få en bra input av eleverna då de är den främsta målgruppen och är högst                    

relevant för slutresultatet.  

6 Urval och avgränsningar 

Utifrån tidsramen och undersökningens syfte avgränsar jag mitt arbete till en specifik            

målgrupp. Målgruppen är riktad mot gymnasieelever då det relaterar mest till mitt yrke som              

gymnasielärare. För att nå ut med mitt material till målgruppen på bästa sätt har jag, som                

moderator, tillsammans med tre gymnasieelever utgjort en fokusgrupp. Dessa elever          

undervisar jag i estetisk kommunikation på ett gymnasium i Stockholm. Vi har arbetat             

tillsammans i en fokusgrupp där vi har gått igenom det visuella material som jag tagit fram i                 

den visuella metoden. Detta kommer nämnas mer senare i arbetet. Jag anser dock att              

resultatet kommer att gynna fler, utöver gymnasieelever, som strävar efter att träna upp sin              

egen kreativa förmåga. 

7 Metod 

Metoderna som används i den här undersökningen ligger alla i grund till slutresultatet. Varje              

metod leder till nästa eller är arbetad ihop med en annan metod. Detta kallas för triangulering                

och är fördelaktig för undersökningen då det är en ökad träffsäkerhet och fullständigare bild              

dock innebär det inte att forskaren har “rätt” på grund av ökad träffsäkerhet.   8

Forskningsetik omfattar frågor om relationen mellan forskning och etik. Det är om Etiska             

krav på forskaren och etiska krav på forskningens inriktning och genomförande. En viktig del              

8 Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.          
(2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 188 
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av de etiska principerna rör frågor om hur personer som medverkar i forskningen får              

behandlas. I mitt arbete rör de individerna i fokusgruppen och deltagarna under            9

Vårutställningen. De etiska principerna i det sammanhanget handlar om hur hur individerna            

som deltar i största möjliga utsträckning skyddas från skador och kränkningar. I den här              10

undersökningen skyddas individerna som deltagit i fokusgruppen med andra namn samt           

anonymitet kring vart de studerar. Individerna som har deltagit i enkätundersökning 1 och 2              

är och var från början anonyma och jag har på detta sätt beaktat konfidentialitetskravet.              

Individerna som har deltagit under Konstfacks vårutställning är helt anonyma och har inte             

dokumenterats med video eller liknande. Materialet är bilder som framkom under           

utställningen och är anonyma. Eventuella namn som signerats på bilderna publiceras ej. 

 

7.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökning gjordes i två omgångar via internet. Valet av en webbaserad enkät är för              

att det är till fördel för att nå ut till en stor mängd människor och fler varierade svar samt att                    

det är ett enkelt sätt att samla in data på. Den första i syfte för att få en bred blick över vad                      11

människor tänker om begreppet kreativitet, hur deras syn på förmågan ser ut och hur de               

skulle vilja öva upp den. Det blir en bakgrund och ingång till mitt arbete. Den andra var en                  

visuell enkätundersökning som baserades på svaren från enkätundersökning 1 och den           

visuella metoden (se längre ned). Den bestod av åtta bilder där frågan “Vad ser du?” ställs                

och svarspersonen har, utan begränsningar, skrivit ned vad de ser och hur de skulle utveckla               

bilden, genom att exempelvis rita till något eller liknande, om de hade möjlighet. Bilderna              

jag har tagit fram har olika abstraktionsnivåer. Att ha flera olika variationer av bilder i               

utseende och “svårighetsgrad” ger mig, baserat på svarspersonernas svar, en inblick i vad             

som kan anses som en kreativt hjälpande bild eller ej, samt hur svåra de kan vara. Med                 

svårighetsgrader menar jag på väldigt abstrakta bilder till väldigt konkreta bilder. 

9 Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. s. 12. 
10 Ibid., s. 12. 
11 Ibid., s. 215. 
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7.2 Fokusgrupp 

Fokusgruppen bestod av tre stycken elever, Fatima, Linda och Sofie (eleverna heter            

egentligen något annat), som studerar årskurs 3 på gymnasiet och går estetiska programmet.             

Fokusgruppen har satts samman av mig då de är en del av målgruppen som jag vill nå ut till.                   

De har ett fokus inom kreativitet i sin utbildning, interaktionen inom gruppen är positiv och               

jag som moderator, forskare och deras lärare var med för att underlätta grupp interaktionen.   12

7.3 Processboken 

Processboken är en visuell metod och har arbetats parallellt med/till enkätundersökning 2.  

Processboken består av olika tester av material, exempelvis, jeans och torkade rosenblad,            

skisser med mera där jag har provat på och undersökt hur de kan komma att fungera som en                  

kreativ övning. Syftet är att kunna undersöka material och tekniker att ta fram bilder till               

enkätundersökning 2 och som skissarbeten till de slutgiltiga bilderna som finns med i             

“Handbok för kreativitet”. 

7.4 Konstnärlig metod 

Den konstnärliga metoden   

vilar på den visuella metoden     

i processboken. Här skapas    

“Handbok för kreativitet” där    

min egen konstnärliga sida    

får träda fram men som har      

underlag från de tidigare    

metoderna. I den konstnärliga    

metoden kommer jag utifrån    

enkätundersökning 2 att titta    

på de framtagna kreativa    

bilderna, därefter titta efter vilka kvalitéer som bilden har som gjort att den får en mångfalt av                 

12  Ibid., s. 237. 
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idéer och ses som en kreativ bild. Vad en kreativ bild är kommer att formuleras längre fram i                  

arbetet. Därefter kommer egna tolkningar av bilderna göras och anamma de kvaliteter som är              

gynnande för den kreativa förmågan. Med detta sker, förutom de visuella material som blir              

innehållet i “Handbok för kreativitet”, ett skapande i bokdesign. Bokdesignen består av            

omslag, textinnehåll, bildplacering och grafisk design. 

8 Teori och tolkningsram 

I den här delen kommer olika teoretiska kunskapsområden redogöras som ligger till grund för              

undersökningen. 

8.1 Möten med bilder 

När betraktaren/utföraren av “Handbok för kreativitet” interagerar med boken sker ett möte,            

ett möte mellan betraktaren/utföraren och bilden/bilderna. Detta kan alltså ses som en metod             

som människan engagerar sig i inom den visuella kulturen, som förklaras mer nedan. Vad är               

då en bild? Undersökningen utgår ifrån boken “Möten med bilder” där de beskriver att bilder               

förstås som en tvådimensionell yta som återger ett objekt, en miljö, ett fenomen eller en               

tanke. Bilderna i “Handbok för kreativitet” återger nödvändigtvis inte någonting speciellt           13

men när mötet sker med betraktaren/utföraren återger den någonting efter att           

betraktaren/utföraren har tolkat, analyserat och känt efter vad hen ser i bilden. Bilden är dock               

skapad i en kontext för ett visst ändamål, att öva upp den egna kreativa förmågan. Men den                 

kan komma att ändras beroende på vem betraktaren/utövaren är och vart hen befinner sig.              

Detta kallas för sändarkontext och mottagarkontext.  14

I den här undersökningen blir det också viktigt att nämna att bilden är ett språk, en                

användning av språk och bilder för att skapa mening om världen runt omkring. Bilder har                15

flera språk beroende på vilken typ av bild det rör sig om, detta fungerar som ett                

kommunikationsmedium. Bildspråket ändrar sig beroende på vilken bildgenre en talar om           16

men kan också tolka bildspråket som att tala om bilder. Alltså, individen kan tala med bilder,                

13 Eriksson, Y. & Göthlund, A. (2012). Möten med bilder: att tolka visuella uttryck. (2:1, [rev.] uppl.) Lund:                  
Studentlitteratur. s.13. 
14 Ibid., s. 14. 
15 Ibid., s. 18. 
16 Ibid., s. 16. 
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när du skapar en bild själv och vill synliggöra något och du kan tala om bilder på ett sådant                   

sätt att du tolkar någon annans bild. Individer tolkar in olika symboler, färger och motiv och                

diskuterar kring det och gör en egen tolkning av bildens betydelse, likt en bildanalys.              

Människan behöver bildspråket för att kunna förstå när vi skapar och tolkar bilder. I relation               17

till “Handbok för kreativitet” där mötet med bilder blir viktigt blir också bildspråket det.              

Mycket handlar om hur betraktaren/utövaren av “Handbok för kreativitet” tolkar bilderna och            

läser in dem. När människor använder bildspråket och tittar på en bild tolkas olika element               

och symboler i bilden. Dessa symboler kan vara färger, linjer eller ett kors som symboliserar               

exempelvis kristendomen. I människors bildspråk använder vi våra mentala bilder för att            

kunna närma oss en bild. Detta är något som kan kopplas till redan befintlig kunskap som                18

beskrivs i avsnittet Design för lärande. Där blir dock språket föränderligt över tid beroende på               

vem betraktaren/utövaren är. Det finns ett sätt att tala om bilderna ur sändarkontext men en               

annan efter att betraktaren/utföraren har ändrat bilder i sin mottagarkontext. I avsnittet Design             

för lärande förklaras “Lärande kan ses som att lära sig något nytt eller om något nytt utifrån                 

det vi redan kan”. Hur individer väljer, medvetet eller omedvetet, att tolka bilder ligger också               

i redan befintlig kunskap. Utifrån vad för typer av bilder eller bildmotiv som setts tidigare               

görs en tolkning av nya bilder baserat på den kunskapen.   19

8.1.2 Visuell kultur 

Inom visuell kultur engagerar människan sig i sociala metoder för att upptäcka världen.             20

Metoderna består av olika visuella praktiker som exempelvis sociala medier, instagram,           

måleri eller fotografi. Att frivilligt titta på en bild, eller att inte titta, är ibland ett val. Men                  

oftast reagerar vi på bilden och dess mening och skaparens budskap som ska få oss att titta                 

eller bli tvingade att titta bort. I en bild kan det finnas flera olika syften , dyka upp i olika                    21

kontexter och mena olika saker till olika personer. Detta kan relatera till vilken redan              22

befintlig kunskap som en person besitter, vilket är något som beskrivs nedan i avsnitt Design               

för lärande. Bilder består av representationer och konceptet av representation har en specifik             

17 Ibid., s. 16. 
18 Ibid., s. 22. 
19 Ibid., s. 22. 
20 Sturken, M. & Cartwright, L. (2018). Practices of looking an introduction to visual culture. Johanneshov: 
MTM. s. 13. 
21 Ibid., s.13. 
22 Ibid., s. 13. 
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historia och menar på studien av visuell kultur, en historia som är sammankopplad med              

meningsskapande genom symboliska system . Symboler och teckenskapande beskrivs i         23

avsnittet nedan i Möten med bilder. Representationssystemet i det konstnärliga området           

består också av regler och överenskommelser precis som inom litteratur eller språkområdet.            

Reglerna och överenskommelserna är snarlika och refererar till att användning av språk och             

bilder för att skapa mening om världen runt omkring.  24

8.1.3 Semiotik 

Semiotik intresserar sig inom kommunikation och meningsskapande om hur människan          

kommunicerar via tecken. Simon Lindgren förklarar tecken som sägs vara någonting som            25

står för någonting annat, det vill säga någonting som producerar mening. I det här arbetet               26

står det visuella materialet för de tecken som står för kommunikation och meningsskapande.             

Färgen röd kan exempelvis betyda både kärlek och helvetet. Hur vi väljer att tolka meningen               

med ett tecken har med, enligt Saussures, språkliga och kulturella konventioner att göra,             

alltså vår redan befintliga kunskap. Under avsnittet Gemensamma mönster beskrivs vilka           27

tecken som är gemensamma och gynnande för en kreativ bild. Semiotik kan ses på flera olika                

sätt men i det här arbetet blir bildsemiotik huvudingången. Bildsemiotik innebär hur en             

förstår hur bilder av olika slag påverkar och samverkar med betraktaren. I detta fall blir det                28

när betraktaren/utföraren möter det visuella material som har framställts och hur hen tolkar             

och använder sig utav det. Allt det visuella material som tas fram kan tolkas som tecken som                 

består av ett uttryck eller innehåll. Uttrycket och innehållet kan förändras beroende på vem              29

som betraktar bilden. Som nämnt ovan beror det på sändar- och mottagarkontext och den              

befintliga kunskapen, vilket beskrivs i nästa avsnitt nedan.  

8.2 Design för lärande 
För att lära sig något krävs ett möte. Det kan vara ett möte mellan personer, med mediala                 

plattformar eller via film, platserna för lärande är flera. Det kan också jämföras med det               

23 Ibid., s. 18. 
24 Ibid., s. 18. 
25 Ibid., s. 42. 
26 Lindgren, S. (2005). Populärkultur: [teorier, metoder och analyser]. Malmö: Liber. s. 62. 
27 Ibid., s. 63. 
28 Eriksson, Y. & Göthlund, A. (2012).  s.42. 
29 Ibid., s. 43. 
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kreativa systemet som nämndes i bakgrunden. I det kreativa systemet är det ett möte mellan               

området, fält och kreativ person som skapar ett lärande och i design för lärande är mötet                

mellan personer och ett medium lärandet. Skillnaden är att fältet, kategorin där begreppet             30

kreativitet sätts in, är viktigt inom det kreativa systemet. Medan, inom design för lärande,              

behövs det inte ett specifikt fält för att ett lärande ska ske utan det kan vara vart som helst.                   

Att lära upp sin kreativa förmåga blir ett möte med ett problem att lösa. I detta fall blir mötet                   

mellan betraktaren/utföraren och “Handbok för kreativitet” en plats för att lära med ett             

“problem” att lösa. 

Kress och Selander skriver i sin bok “Design för lärande” om designbegreppet som en del att                

förstå lärande. De förklarar: “designbegreppet handlar, traditionellt sätt, om att forma idéer,            

begrepp och mönster för att skapa en ny produkt”. Parallellt mellan designbegreppet och             31

kreativitet kan vi se många likheter. Citatet ovan syftar på en form av problemlösning,              

nytänkande, påhittighet med mera. Det är alltså inte en större skillnad mellan begreppet             

design och kreativitet mer än att när de sätts in i olika kontexter kan de betyda olika saker.                  

För denna undersökning om kreativitet inom det konstnärliga området blir begreppen stärkta            

av varandra. 

Lärande kan ses som att lära sig något nytt eller om något nytt utifrån det vi redan kan. Det                   

kan ses som ett nytt sätt att utvidga sina redan befintliga kunskaper för att förstå och handla                 

meningsfullt i ett socialt sammanhang. När jag som lärare arbetar didaktiskt i klassrummet             32

ger jag mina elever en möjlighet att lära sig om redan befintlig kunskap som eleverna besitter                

men ur ett annat perspektiv. Exempelvis med hjälp av olika material och medium att utforska               

med eller en enklare förflyttning från klassrummet till ett annat rum, beroende på vad vi               

arbetar med/om. Den formen av lärande där eleverna berör bland annat “transformering av             

information, skapande av nya representationer och vad som i ett specifikt sammanhang            

erkänns som, respektive inte erkänns som, tecken på lärande”. “Handbok för kreativitet”            33

blir ingången till att synliggöra kreativiteten och som ett tecken på lärande. Genom             

transformationer och teckenskapande aktiviteter visar en sitt lärande. Det innebär att plocka            34

30 Brodin, E. (red.) (2014). s. 15. 
31 Kempe, A. & Selander, S. (red.) (2010). Design för lärande. (2. uppl.) Stockholm: Norstedt. s. 20. 
32 Ibid., s. 25. 
33 Ibid., s. 25. 
34 Ibid., s. 33. 
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ut element som förefaller centrala och fogar ihop en ny bild, en ny design och/eller en ny                 

representation. 

8.3.1 Design i lärandet 

I design i lärandet ingår ett designteoretiskt perspektiv som syftar på att lärande fokuserar på               

de teckenvärldar som en individ använder för att skapa representationer för lärandet. I det              35

här fallet är det tecken i det visuella materialet som jag har tagit fram som               

betraktaren/utföraren använder för att på så sätt, efter att ha tolkat tecknen, skapa en              

representation som sedan visar på lärande. Selander och Kress skriver “Syftet med en             

aktivitet, interaktion med andra och de resurser som finns för handen utgör de situerade              

förutsättningarna för lärandet”. Det krävs alltså, i detta fall, ett möte mellan “Handbok för              36

kreativitet” och betraktaren/utföraren av boken för att det ska ske ett lärande i utförandet samt               

för att synliggöra sitt lärande. I det lärandet visar utövaren på en representation av sin               

förståelse av ett klassifikationssystem. Alltså den kunskap som utövaren har som är indelat i              

olika klassifikationer (kategorier) för att orientera, eller omorientera, sig i världen och om             

världen. Selander och Kress skriver också att “Representationen visar också vilka           37

färdigheter som en person har förvärvat vad gäller läsa och tolka information och att skriva               

eller använda bilder.”  38

Det designteoretiska, och det multimodala, perspektivet behandlar också ett lärande som en            

ständig pågående process. Genom att se olika mönster i olika fenomen, jämföra nytt med det               

en redan vet genom att transformera begrepp och klassifikationer av fenomen och företeelser             

som en redan har format tidigare. Det individer har lärt sig något uttrycks det på olika sätt,                 39

det kan vara genom nya begrepp, metaforer eller nya handlingar. Det nya lärandet som              

kommit i lärandet tar sedan uttryck på samma sätt som tidigare eller på ett nytt sätt när en lärt                   

sig något och prövat sin (för-) förståelse. Selander och Kress skriver “När vi diskuterar              40

didaktisk design är det med ett intresse för hur lärandet kan följas och förstås i ett flöde av val                   

och multimodala, teckenskapande aktiviteter, med andra ord vilka navigerande principer som           

35 Ibid., s. 98. 
36 Ibid., s. 97. 
37 Ibid., s. 98-99. 
38 Ibid., s.  99. 
39 Ibid., s. 105. 
40 Ibid., s. 106. 
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den lärande individen utgår ifrån”. Detta är alltså den befintliga kunskapen som            41

betraktaren/utföraren av mitt visuella material utgår ifrån vid tolkning och analysering av en             

bild för att sedan transformeras. När en individ bearbetar information för att gestalta sin              

förståelse handlar det både om vilka resurser som väljs och hur dessa tolkas. Dessa resurser               42

är tecken som finns i bilden, och beroende på den redan befintliga kunskapen tolkas och               

bearbetas tecknen olika. Lärandet som sker blir individuellt.  

8.3.2 Betraktaren och utföraren 

Individen som arbetar med det visuella material i “Handbok för kreativitet” ses i det här               

arbetet både som betraktare och utförare. När individen tittar på det visuella materialet så              

betraktar denne det och gör tolkningar och analyserar den. I relation till lärandet så sker det                

ett lärande mellan betraktaren och materialet i form av tolkning av tecken och resurser som               

finns i bilden. Betraktaren går över till att vara utförare av materialet när individen har valt att                 

arbeta med materialet. Efter att en tolkning och tecknen gjorts kommer individen i fråga att               

arbeta fram en ny representation.  

9 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning jag har tittat på är inte arbeten som behandlar begreppet, på ett eller                

annat sätt, kreativitet som mitt arbete gör. Dock är de alla relevanta att titta eftersom de kan                 

bidra till denna undersökning med relevant information om visuellt material och dess            

funktion och faktorer som kan påverka kreativiteten.  

9.1 Kan kreativitet läras ut? 

Lars Lindström, som var professor inom pedagogik och arbetade på Konstfack under 15 år på               

bildlärarutbildningen, skrev en artikel 2007 om kreativitet och om den kan läras ut. Syftet              

med artikeln är att ur olika synvinklar belysa frågan om hur kreativitet kan “läras ut”.               43

Lindström menar att en orsak till att kreativitet inte tas upp mycket inom skolan är för att                 

kreativitet oftast ses som något man föds med snarare än en förmåga som man kan träna upp.                

41  Ibid., s. 114. 
42  Ibid., s. 114-115. 
43 Lindström, 2007, s. 8. 
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Enligt Lindström behöver dock inte det nya eller nyttiga vara det enda, eller viktigaste,               44

kriteriet på kreativitet. Lindström menar att ett barn som kan sägas vara kreativt om de har                

gjort något som överskrider det normalt förväntade hos ett barn i en viss ålder även om                

produkten inte visats vara särskilt originell. Vidare menar Lindström att det vissa förmågor             45

som som går att träna upp i skolan vid varje lektionstillfälle, Lindström skriver:  

“...en förmåga att göra synteser, dvs. gå utöver det givna och se nya             

samband, (b) en förmåga att analysera, det vill säga. granska och värdera            

idéer, skilja ut de mest fruktbara, dra ut konsekvenser och kanske pröva dem,             

och (c) förmåga att se praktiska tillämpningar, dvs. omsätta idéer i handling            

och inse vilka av dem som kan vinna gehör och få spridning.”   46

Lindström avslutar stycket med att metoder för att öva upp dessa förmågor kräver tid men är                

nödvändiga om vi vill att eleverna ska tillämpa och dra slutsatser av det de lär sig i skolan.                  

Dessa är alltså sätt att lära ut en kreativ förmåga. Lindström avslutar artikeln med en               

sammanfattning där han argumenterar för att skolelever bör ges gott om tid när de arbetar               

med uppgifter för att kunna utforska olika idéer samt få rum för risktagande och              

misslyckanden och bli bli uppmuntrade för de. Eleverna bör också uppmuntras till att             

kombinera bildframställningen med iakttagelser över hur andra har arbetat och reflektera           

kring de val som de själva har tagit. Till sist nämner Lindström att de bör få tillfälle att                  

bedöma sina egna  lärprocesser och resultat.  47

9.2 Visuella uttrycksformer 

Therese Asplund och Emma Andersson skriver i sitt arbete, Det betydelsefulla innehållet: En             

multimodal textanalys av visuella uttrycksformer i arbetsböcker, om skriven text i relation till             

bilder i läromedel. I syfte för denna undersökning blir inte deras fokus på den skrivna texten                

relevant då studien utgår från en textuell kreativitet men deras ingång till tolkningen av              

bilder i läromedel blir det. Det visuella materialet och deras tolkning blir intressant i relation               

till undersökningen. I diskussionsavsnittet i deras arbete kommer de fram till att resurser,             

såsom färg och form, används till att “avgränsa, skapa samband och/eller visuellt framskjuta             

44 Ibid., s. 8., 
45 Ibid., s. 9., 
46 Ibid., s. 9. 
47 Ibid., s. 27. 
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element”. Asplund och Anderson fortsätter med att förklara att dessa resurser kan ge             48

textelementen nya betydelser. I relation till denna undersökning kan textelementen ses som            

mitt visuella material och som består av olika resurser så ger dessa resurser nya betydelser till                

det visuella materialet när de byts ut eller förändras. Betraktaren/utföraren av det visuella             

materialet i denna undersökning får då med hjälp av resurserna ett sätt att tolka och analysera                

bilderna innan de själva arbetar vidare med dem och skapar ytterligare nya resurser.  

9.3 Jag kan (inte) rita 

Simoné Namazi skrev sitt självständiga arbete, Jag kan (inte) rita - en kvalitativ studie om               

varför människor (inte) tecknar, på Konstfack våren 2016. Hennes arbete undersöker varför            

personer slutar eller fortsätter att teckna. I sin bearbetning skriver Namazi om            

prestationsångest, frustration och tid som faktorer som påverkar varför personer väljer att            

sluta teckna. Det här blir relevant till undersökningen i relation till begreppet kreativitet som              

undersöks. Teckning är den del av den konstnärliga området inom kreativitets begreppet.            

Namazi skriver, “Majoriteten av informanterna besitter inte självtilltro i tecknandet, vilket           

gör att de ser tecknandet som ett misslyckande och något som man helst undviker, inte en                

utmaning man tar sig an för att utvecklas”. I relation till design för lärande teorin sker det                 49

alltså inget lärande mellan tecknandet och tecknaren i Simonés fall. Risken finns att             

undvikande av tecknande kan ske i samband mellan betraktaren/utföraren och “Handbok för            

kreativitet”. Betraktaren/utföraren av “Handbok för kreativitet” behöver därmed inte känna          

att denne lär sig något eller gynnar sin egna kreativa förmåga när personen arbetar med               

bilderna beroende av faktorer som prestationsångest, frustration och/eller tid. Dock finns det            

inga utomstående krav på betraktaren/utföraren när denne arbetar med “Handbok för           

kreativitet”. Det kan därmed bli en bra början för att komma över de faktorer som påverkar en                 

att inte rita. I resultatavsnittet nämner Namazi att informanterna berättat att efter förskolan             

vart andra intressen mer intressanta och det blev viktigare att utveckla kunskaper i att läsa och                

skriva än att utveckla sina kunskaper i att teckna.   50

48 Asplund, Therese, Andersson, Emma. Det betydelsefulla innehållet: En multimodal textanalys av visuella             
uttrycksformer i arbetsböcker. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för         
naturvetenskapernas och matematikens didaktik. 2017. s. 41. 
49 Namazi, Simone. Jag kan (inte) rita: En kvalitativ undersökning om varför människor (inte) tecknar.               
Konstfack, IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik. 2016. s. 20. 
50 Ibid., s. 24. 
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10 Bearbetning och analys 

I det här kapitlet bearbetas och analyseras processen från vad begreppet kreativitet innebär till              

den konstnärliga metoden där visuellt material har tolkats.  

10.1 Begrepp 

I arbetet har det nämnts att det finns något som jag kallar för en kreativ bild. I det här                   

avsnittet, bearbetning och analys, kommer det att diskuteras kring vad som är mer eller              

mindre en funktionell bild. Jag syftar på att en kreativ bild är en bild som består av en                  

bildkonstruktion och teckensammansättning som ger en mångfald av tolkningar och          

associationer och är öppen för transformering. Därav blir det en kreativ bild som är öppen för                

idéproduktion och teckenskapande aktivitet. Den “dåliga” kreativa bilden uppfyller inte dessa           

“krav”, mer om det förklaras längre ner i avsnittet Den är inte kreativ. 

10.2 Vad ser du? 

Vad var det som gjorde att en bild fungerade mer eller mindre som en kreativ bild gentemot                 

en annan? I enkätundersökning 1 under frågan “Vad anser du att begreppet Kreativitet             

innebär?” löd ett av svaren “Att tänka fritt i alla former”. Det blev en inspiration för hur                 51

materialet till enkätundersökning 2 utformades. Jag började med att experimentera i olika            52

material för att ta fram mer eller mindre abstrakta bilder. Valet att tänka fritt och i olika                 

former för att få fram visuellt material i olika skepnader, abstraktionsnivåer eller placeringar             

som kunde nå ut till en bred publik samt kunna få fram svar om vad som kunde anses som en                    

“bra” eller “dålig” bild för att öva upp sin kreativa förmåga. En bild som fick många olika                 

och varierande svar i enkätundersökning 2 betraktade jag som en “bra” kreativt gynnande bild              

medan en annan bild där många svar var likadana eller hade färre svar ansåg jag som en                 

mindre “bra” kreativ bild.  

51 Bilaga 1  
52 Bilaga 2 
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Bilden nedan, innehållande torkade rosenblad, var med i enkätundersökning 2 och är en av de               

bilder jag ansåg som en abstrakt bra kreativ bild. Enkätundersökningen gav många svar och              

nedan redogörs fem, av 69 svar, som inget är den andre lik. 

● En gris som sitter o vilar (typ Nasse från Nalle                   

Puh). Några blomblad till som formar en arm som håller                   

upp/blåser såpbubblor. 

● Ett paraply i spets som vänts ut och in...Det är ju                     

storm... 

● Förlovningsringar 

● troll, vagga 

● En fisk skapad av rosenblad, som sprätter upp ur                 

vattnet. Vattenstänk 

 

Bilden nedan är ett fotografi taget av en ögonskugga som torkats mot en svart och smutsig                

bakgrund som är den första bilden som är med i enkätundersökning 2. Bilden är en av de                 53

mindre kreativa bilderna då svaren liknar varandra och/eller som inte fått någon kommentar             

alls. Nedan redogörs åtta svar ur enkätundersökning 2 där ett tydligt mönster finns. 

 

 

● Krackelerad 
ögonskugga 
● En rouge burk 
som någon tappat 
● Krackelerad 
ögonmakeup färg 
● Jag ser ett läppstift 
som inte använts på länge. 
Vill ta eller rita en pensel 
som mjukar upp ytan och 
gör det mjukt igen... 

53Bilaga 2. 
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● Jag ser en intorkat färgdosa. Jag tar en pensel och doppar den i vatten för att få liv i färgen 
för att börja måla. 
● Vattenfärg 
● En krackelerad vattenfärgs palett 
● Trasig vattenfärgskaka, fylla på med lite vatten så den smälter ihop 

 

På detta sätt har de bilder som finns med i enkätundersökning 2 analyserats för att sedan                

kunna jobba vidare med mer material för att nå en hög kreativ bild, en kumulativ process.  

10.2.1 Den är kreativ 

Den blev en kreativ bild av många       

olika svar. Av de 69 svar till den här         

bilden var i stor sett alla svar olika.        

Svaren löd alltifrån hus, träd och glass       

till blommor, grönsaker i en korg,      

påskpyssel och penslar. Bilden till     

vänster visar originalet och nedan har      

två svar valts ut från     

enkätundersökning 2 att försöka    

gestalta då svarspersonerna inte hade möjligheter i enkäten att teckna själva utan enbart             

förklara med ord hur de tänkt sig (i avsnittet nedan, målgruppens åsikter, finns det med bilder                

som fokusgruppen har tagit fram själva som synliggöra olika tankesätt kring en kreativ bild).              

Ena bilden visar träd i en mer fantasifull tappning och den andra är glasspinnar.  

Bilden har visat på att den erbjuder öppna tolkningsvägar och betraktaren/utföraren får också             

ett möte med en bild där lärande sker. Det innebär att när betraktaren/utföraren tolkar bilden               

till vad hen ser och börjar utföra med valt medium sker ett lärande mellan              

betraktaren/utföraren och bilden. Bilden utvecklas och lärandet blir tolkningen av symboler           

som finns i bilden. Med hjälp av frågan i enkäten “Vad ser du?” tillåter bilden dig att tolka                  

öppet samtidigt som du tolkar in färger och mönster i en redan befintlig kunskap. Här sker                

också ett lärande utan utomstående krav. Det finns inga betygskriterier eller andras åsikter             

som ligger och pressar utföraren. Lärandet blir ens eget och frivilligt vilket öppnar upp för               

mer lärande. När du som betraktare/utförare sen har lagt till och gjort vad du vill med bilden                 
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så öppnar det upp ytterligare för nya tolkningsvägar och lärande. Något som har varit              

svårtolkat är de mer fyrkantiga rosa figurerna, där den ena är längst till vänster och den andra                 

längst till höger i bilden. Några svarspersoner har kommenterat att de är för fyrkantiga eller               

hårda och valt att välja bort de när de svarat på enkätundersökning 2.  

Det kan anses att när det nya lärandet sker så har vi också övat upp en färdighet, den kreativa                   

förmågan. Vi har utsatts för ett problem och vi har med hjälp av befintlig kunskap och öppna                 

tolkningsvägar tränat upp den kreativa förmågan och löst ett visuellt problem. Om vi utgår              

ifrån design för lärande har ett möte skett mellan betraktaren/utföraren och bilden,            

betraktaren/utföraren har tolkat bilden, analyserat den utifrån sitt eget bildspråk för att sedan             

arbeta med den. Där skedde ett lärande och transformering, där betraktaren/utföraren har            

skapat en ny kunskap. En kunskap i form av tolkning av bilder, symboler och hur individer                

kan se på visuella resurser. Men hur sker dessa tolkningar? Originalbilden på ett par abstrakta               

former i olika färger, som kan ses ovan, är en representation av något. Utifrån sändarkontext               

finns ett syfte med bilden, utifrån enkätundersökning 2, att abstrakta former är en bild med               

“rätt” resurser för att ge en mångfald av olika idéer. Men representationen blir något annan i                

betraktaren/utförarens ögon. Representation är ett begrepp som står för meningsproduktion          

som sker genom språk, diskurser och bilder, i det här fallet bilder, och det handlar om att                 

beskriva och symbolisera. Detta är precis det som betraktaren/utföraren har gjort i det här              54

fallet. Betraktaren/utföraren har tittat på formerna, beskrivit vad hen ser och symboliserat det             

med hjälp av att berätta med ord hur hen skulle rita till något för att synliggöra sin egna                  

representation av de abstrakta formerna. För att koppla igen till Design för lärande har ett nytt                

lärande skett med hjälp av redan befintlig kunskap som individen besitter. Den befintliga             

kunskapen kommer från det vi tidigare har lärt oss. Dessa kunskaper hamnar i en form av                

representationssystem. En av dessa är ett system som sätter alla företeelser (saker, personer,             

händelser, etcetera) ihop med olika begrepp, i en bemärkelse av “mentala kartor”. Det vill              

säga saker som händer kopplas ihop med något begrepp som sedan formar en mental karta för                

att kunna hålla i ordning på detta. Tack vare det kan vi förstå vår värld och referera till saker                   

såväl i och utanför våra huvuden. Detta rör både abstrakta känslor och saker likväl som               55

54 Lindgren, S. (2005). s. 56 
55 Ibid., s. 58. 
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konkreta händelser. Med hjälp av vårt representationssystem kan vi då tolka bilder, symboler             

och andra visuella resurser.  

 

10.2.2 Den är inte kreativ 

I enkätundersökning 2 finns några fotografier med,       

vissa var mer abstrakta och fungerade bra.       

Exempelvis ett fotografi som var mer abstrakt var        

bild 7 på jeanstrådar i enkätundersökning 2.       56

Bilden till vänster var av hög grad av ikonicitet och          

gav inte många svar eller så var svaren väldigt lika.          

Ingenting blev ny eller nyttigt och det verkade        

heller inte ske ett lärande i mötet mellan        

betraktaren och bilden. Fotografiet har därmed en sån hög grad av ikonicitet att             

tolkningsmöjligheterna stängs. Det kan anses att när fotografiet blir för bokstavligt blir det             

svårt för betraktaren/utföraren att skapa sig en ny representation i form av transformering av              

tecken. Med bakgrund av detta resultat har valet av realistiska och verkliga fotografier i              

denna konstnärliga process uteslutits, detta då det inte gynnande denna undersökning men var             

en viktig faktor till vad som fungerade och inte.  

56 Bilaga 2 
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10.3 Fokusgruppen, min målgrupp 

I mötet med Fatima, Linda och Sofie, (personerna heter egentligen någonting annat) dök det              

upp oerhört många intressanta diskussioner kring bilderna. Nedan presenteras bilderna som           

eleverna har jobbat med bredvid varandra med deras förklaring av vad bilden visar. En av               

bilderna är densamma som från enkätundersökning 2. Övriga bilder nedan är utvecklade            

utifrån processboken. 

 

Linda 

“Jag tänkte att eftersom hon såg så ledsen ut och satt på            

golvet så kändes det som att hon har gjort någonting och är            

inlåst”. 

 

 

 

 

 

Fatima 

“ Jag tänkte, eftersom att hon har badkläder på sig, att hon            

sitter vid stranden och har det skönt”. 
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Sofie 

“Jag tyckte det såg ut som att hon satt ner vid stranden nära             

vattnet så jag ritade till en handduk som hon sitter på och            

målade som ränder typ på hennes bikini för jag tycker det är            

snyggt”. 

 

 

 

 

En bild med enbart yttre konturer tolkades av eleverna på två sätt. Linda har tolkat uttrycket i                 

ansiktet och symboliserat det med någon som sitter bakom galler medan Fatima och Sofie har               

tolkat kläderna som badkläder och konnoterat till stranden. Fatima och Sofie har dock lagt              

fokus på olika saker, Fatima på saker som en kanske tar med sig till stranden medan Sofie har                  

lagt fokus på kläddesignen och vattnet. Mottagarkontexten är densamma med bildspråket hos            

eleverna varierar i det här fallet, speciellt vad de valt att lägga fokus på.  

Linda 

“Jag tänkte typ på Barbapappa när      

jag såg dom här mer runda formerna.       

Dom andra blev någon form av      

symboler eller nåt som är med i deras        

värld. Den här till höger blev något       

hus”. 

Fatima 

“Jag såg en stad så jag ritade till en         

massa fönster och la till konturer runt       

för att det skulle bli tydligare typ.” 
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Sofie 

“Stenar. Sådana som finns på     

Gottland typ. Jag ritade till lite streck       

i för jag tänkte att de kanske skulle se         

lite hårdare ut och få lite textur”. 

 

Bilden ovan har eleverna tolkat på olika sätt. De har konnoterat formerna till olika saker.               

Linda berättar att hen har tittat på Barbapappa som liten och det kan vara därför den formen                 

påminner om det. Här gör alltså Linda en konnotation till bilden av redan befintlig kunskap.               

Hen gör nödvändigtvis inget nytt eller nyttigt med kunskapen utan gör en reproduktion av              

redan befintlig kunskap. I Fatimas fall kan det tolkas som att hen har utgått mer från formeras                 

position och vad som ligger framför eller bakom snarare än själva formerna i sig. Hen har                

förtydligat framför bakom känslan med konturer kring några av formerna och sedan jobbat             

med rektangulära former för att synliggöra att det är fönster. Något som förstärker känslan av               

att det är hus. I Sofies bild kommer det till uttryck hur hen har undvikit att tillföra något på de                    

mer rektangulära formerna. Hen har sett stenar och valt att lägga sitt fokus på de runda                

formerna. Hen har alltså utifrån befintlig kunskap, att stenar är mer runda, valt att rita till                

konturer och textur på de. Här kan det också ses att det är mer av en reproduktion av redan                   

befintlig kunskap snarare än något som är nytt eller nyttigt.  

 

Fatima 

“Jag tyckte att det såg ut typ som svampar eller typ stenar. Jag             

tänkte lite på dom stentrollen som finns med i filmen Frozen.” 
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Sofie 

“Formerna ser typ ut som maneter så jag ritade till dom här            

tentaklerna och små bubblor så man ser att dom är i vattnet”. 

 

 

 

 

 

Linda 

(Lindas sista bild ville hen inte att den skulle publiceras i den här undersökningen då hen inte                 

var nöjd med den. Nedan får vi ta del av hens tankar kring den bilden. ) 

“Jag tyckte typ att det såg ut som en djävul. Jag vet inte hur. Jag försökte få fram det men                    

hade nog velat ha lite mer tid. Dom här två formerna högst upp kändes typ som ögonbrynen                 

och att djävulen gömmer sig bakom de större formerna”.  

Den här bilden har alla tolkat på olika sätt. Dock uppstod det en intressant diskussion när                

Sofie berättar om sin bild. Jag frågade Sofie om hen någonsin har sett maneter och hen                

svarade ja och att hen gillade dem. Linda hoppade in i diskussionen och berättade att hen                

också tänkte på maneter först och har också sett dem i verkligheten men gillade dem inte.                

Konnotationen till bilden gav densamma men en känslostyrning har gjort att de valde olika              

sätt att tolka bilden på, Sofie som maneter och Linda som djävulen.  

Trots att det syns en representation som är lik i sitt utförande har eleverna egna               

utgångspunkter och trycker på olik tecken för att synliggöra deras idé. Därav blir lärandet              

individuellt trots liknande representationer.  
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10.4 Handbok för kreativitet 

Bilderna som är framtagna till “Handbok för       

kreativitet” är mina egna tolkningar av bilderna       

från processboken och svaren från     

enkätundersökning 2. Svårigheterna med    

bilderna har varit att aldrig riktigt få färdigställa        

dem, de är ständigt halvt klara, och blir inte         

klara förrän en betraktare och/eller en utförare       

av boken gör sin egen färdigställning av       

bilderna. En lösning på det blev att jag har gjort          

några egna verk av de bilder som finns med i          

boken. De färdiga verken som är med i boken         

ska fungera som en inspiration eller förklarande       

bild till hur en kan gå tillväga i skapandet av          

sina egna bilder. Med det använder jag mig av bildspråket för att synliggöra hur en kan                

använda boken men det ger också betraktaren/utföraren av boken en övning på sitt eget              

bildspråk. Med det sker ett lärande och ett kreativt system mellan område, fält och kreativ               

person. För att motstrida den verbala och textuella majoriteten i skolan består boken därför av               

minimal textualitet. Nedan finns bilder från enkätundersökning 2 samt hur jag har valt att              

tolka vidare till en bild som är med i “Handbok för kreativitet”. 

 

Bild från enkätundersökning 2. 
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Tolkning 

I den här tolkningen har jag valt att enbart ha          

runda och mjuka abstrakta former. Jag har       

behållit att färgerna är genomskinliga och      

överlappar varandra för att fortsätta ge en       

framför bakom känsla. Formerna kan ses som       

individuella eller som en sammansatt form.      

Bilden blir då öppen för tolkning om vad det         

kan föreställa. Färgerna är baserad på eget       

smak och tycke och följer också en färgschema        

som går igenom boken.  

 

Egen bild 

Den här bilden finner vi även i “Handbok för kreativitet”          

Jag valde att göra en egen tolkning och ett eget verk av det             

för att synliggöra hur jag har tolkat den abstrakta figuren.          

När jag tittade på bilden såga jag blommor som jag valde           

att illustrera med svarta streck runt varje enskild form och i           

den största formen så la jag även till pistill liknande streck           

för att förtydliga min tolkning av blommor.  
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Bild från enkätundersökning 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Egen tolkning 

I den här tolkningen tog jag vara på        

strecken och formen. I första bilden      

med jeanstrådar så ser jag en form av        

våg tog till vara på den känslan. Men        

istället för att fotografera något     

konkret så valde jag att gestalta det i        

form av vågiga streck. När det är mer        

abstrakt och grafiskt ger det en mer       

öppen tolkning till vad det kan      

föreställa eller likna.  

 

 

 

 

 

30 



 

 

Bild från enkätundersökning 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen tolkning 

I den här tolkningen tog jag tillvara på den rosa          

färgen. Jag gjorde ett försök att ta de konkreta         

rosenbladen till en mer abstrakt variant. Den här        

tolkningen är gjord med akvarellfärg och jag har låtit         

penseln, färgen och vattnet göra mycket jobb. Jag har         

inte försökt att göra något konkret utan just fånga upp          

ljuset och färgerna från bilden från      

enkätundersökning 2 med rosorna.  
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11. Tolkning och resultat 

Lärandet och att öva upp den egna kreativa förmågan är en central del i den här                

undersökningen. Det är viktigt för utövaren av “Handbok för kreativitet” att få se sitt eget               

lärande och stimulera sin egna kreativa förmåga och att utgå ifrån sin redan befintliga              

kunskap till att skapa något nytt och att fylla på sin redan befintliga kunskap med mer                

kunskap. I utförandet av “Handbok för kreativitet” sker förmågan att skapa en produkt, idé              

eller process som är ny och nyttig för den individ som arbetar med bilderna. Utövaren utgår                

ifrån sin redan befintliga kunskap och övar upp sin kreativa förmåga till något som gynnar               

den själv. Trots fåtal begränsningar kring hur boken kan nås ut till den satta målgruppen finns                

det fortfarande viktiga aspekter att ta upp i det här avsnittet kring tolkning och resultat. 

11.1. Ett kreativt synsätt 

Syftet med den här undersökningen har varit att synliggöra den kreativa förmågan inom             

framförallt det konstnärliga området och se vad en kreativ bild är. Syftet har också varit att ta                 

fram ett verktyg för att gynna, stimulera och öva upp den kreativa förmågan, framförallt hos               

gymnasieelever. “Handbok för kreativitet” blev det verktyg som jag tagit fram och vill med              

det lyfta fram ett kreativt synsätt inom skolan. Detta genom att försöka, inte minska, att               

jämställa verbalt och textuellt lärande med praktiskt, utforskande och kreativt lärande. Att            

som lärare ha ett kreativt synsätt är oerhört gynnsam för eleverna och i deras stimulans och                

övande i den egna kreativa förmågan. Det innebär att lärare som är öppna för elevernas egna                

problemlösning, och inte ställer krav på vad som är rätt och fel utifrån skolverkets              

kunskapskrav, kan hjälpa eleverna att utifrån deras egna tankar koppla det till            

kunskapskraven. Med ett kreativt synsätt hämmas inte elevernas kreativa förmåga och           

stimulans.  

11.1.1 Allsidigt lärande 

I min bakgrund citerade jag “...ska eleverna ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt              

utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga” och “Skolan ska stimulera elevernas           57

57https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasiesarskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasiesarskolan
/gymnasiesarskoleprogrammen/amne 
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kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta idéer i handling             

och att lösa problem”. Jag anser att med hjälp av “Handbok för kreativitet” tillåts              58

betraktaren/utföraren att utveckla och stimulera sin egna kreativa förmåga. Med det blir det             

ett allsidigt lärande mellan det oerhört verbala och textuella normerna i skolan och den              

praktiska, utforskande och kreativa i “Handbok för kreativitet”. Det bildliga språket övas            

också upp i samband med “Handbok för kreativitet”. Eftersom att jag har valt att utgå ifrån                

det konstnärliga området inom kreativiteten och arbetat, i stort sett enbart med bilder, låter              

bildspråket tala om för mig och till/med betraktaren/utföraren av “Handbok för kreativitet”.            

Bildspråket blir en central del för att gynna kreativiteten och få ett allsidigt lärande.  

11.2 Kvaliteter i en bild 
En bild med “rätt” resurser ska ge en mångfald av idéer. Dessa resurser är tecken som                

exempelvis färger, former och streck som individer tolkar utifrån vårt representationssystem           

och befintliga kunskaper. Utifrån frågeställningen, Vilka kvaliteter (teckensammansättningar        

och bildkonstruktioner) har en bild för att ses som en kreativ bild?, har jag kallat dessa                

resurser och tecken för kvaliteter. Kvalitet blir samlingsnamnet i det här avsnittet som har              

berört tecken eller resurser. 

11.2.1 Gemensamma mönster 

Vad har då de kreativa bilderna gemensamt? Vilka gemensamma tecken kan hittas i bilderna              

som är olika varandra men som fortfarande ger samma effekt. Jag kunde se på de bilder som                 

sågs som kreativa bilder att de har en viss andel av tom bildyta bakom motivet som är vit. Jag                   

tror det ger betraktaren en men fri känsla över att det finns inget som hindrar de att fylla det                   

utrymmet själva. Hade det varit en annan bakgrundsfärg i de tomma ytorna skulle nog svaren               

blivit annorlunda då meningen och representationen av färgen, eller tecknet, blir en annan.             

Utrymmet för att tolka fritt blir mindre. När det kommer till färg på själva motivet anser jag                 

inte att det finns några gemensamma mönster utifrån enkätsvaren. Färgen på motivet får             

betraktaren att konnotera och tolka, däremot anser jag att ett färglöst motiv fortfarande skulle              

ge betraktaren chans att tolka och reflektera över bilden. Som tidigare nämnt ger den vita               

bakgrundsfärgen på de tomma ytorna betraktaren en mer fri känsla över att det inte finns               

58https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/larop
lan-gy11-for-gymnasieskolan 
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något som hindrar dem att fylla det utrymmet själva och detsamma gäller motiven. Ett              

ytterligare gemensamt tecken är avsaknaden av konturlinjer, dock anser jag att bilderna kan             

fungera lika väl med konturlinjer men avsaknad av fyllnadsfärg, det ger en motsatt effekt.              

Istället för att tolka tecknen i form av färg så får betraktaren/utföraren tolka tecknen av               

former och linjer, uttryck eller hårdhet i konturlinjerna. I övrigt är ingen av bilderna den               

andra lik. Ikoniska, symboliska, indexikala tecken kan variera beroende på vad betraktaren            

ser. Eftersom människor tolkar bilderna olika, beroende på mottagarkontext, kan det           

diskuteras i hur människor ser liknande tecken. Det är snarare då att de bilder som jag sett                 

som mindre kreativa bilder har tecken som är gemensamma då betraktarna ser och tolkar lika.  

11.2.2 De gynnsamma 

Abstrakta former, färg, hårt eller mjukt, fria utrymmen eller konkreta mönster. Allt påverkar             

en kreativ bild och vad som blir en “bra” kreativ bild och en “dålig” kreativ bild. Abstrakta                 

former har visat sig vara gynnsamma kvaliteter i en bild. Något som dock kan sätta stopp för                 

att det ska vara en “bra” kreativ bild som är rik på gynnsamma kvaliteter är om kontrasten                 

mellan de abstrakta formerna är för stora. Alltså hårda kantiga former bredvid mjuka och              

runda former. Däremot om de separeras från varandra är de båda gynnsamma kvaliteter då              

det inte finns något som förstör “balansen” i bilden. Med blandade abstrakta former, som är               

hårda och mjuka, skulle en kunna säga har en väldigt hög abstrakthetsnivå och en kanske               

behöver ha en egen hög kreativ förmåga för att kunna lösa det visuella problemet. För att veta                 

det hade det behövts mer personlig information av svarspersonerna i enkätundersökning 2.  

Fria utrymmen är något som är en gynnande kvalitet. Med fria utrymmen menas den              

vita bakgrunden i bilderna. Den ger öppenhet till betraktaren/utföraren att tolka fritt och lägga              

till egna nödvändiga kvaliteter för att uppnå önskat resultat. Den vita färgen på bakgrunden              

är alltså gynnsam. I de abstrakta mönster och andra konkreta mönster kan färgkvalitéen             

däremot variera på om den är gynnsam eller inte. I bakgrunden är det viktigt att den är vit                  

eller enfärgad med en neutral ton, annars kan det hända att den tar över för mycket och                 

försvårar för betraktaren/utföraren. Det blir som en bromskloss. När det kommer till motiven             

på bilderna är färgerna alltid gynnsamma kvaliteter men det beror på betraktaren/utförarens            

representationssystem och befintliga kunskap om det blir en gynnande kvalitet eller inte. Har             

en befintlig kunskap och ett representationssystem som är positivt till färgen blå skulle det              

kunna se det som en gynnsam kvalitet men om det inte är fallet kan färgen blå bli motstridig                  
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och betraktaren/utföraren vet inte vad hen ska göra med den. Därav är det svårt att sätta ord                 

på hur färg kan vara en gynnsam kvalitet eller ej. Konkreta motiv har gynnsamma kvaliteter               

då de kan vara öppna för tolkning men samtidigt ger betraktaren/utföraren något att fundera              

över, vem/vad det är och i vilken situation den/det befinner sig i.  

11.3. Handbok för kreativitet, Resultatet 

“Handbok för kreativitet” blev resultatet av det här        

arbetet. Syftet var att ta fram den här boken och att den            

ska gynna betraktarens/utförarens kreativa förmåga     

utifrån den befintliga kunskapen hen besitter. Boken       

består av 58 sidor varav 44 av dem är kreativa bilder, fem            

sidor är helt blanka och får användas till vad som helst,           

fem sidor är mina egna verk och resterande fyra sidor är           

fram- och baksidor eller sidor med text på. Det finns dock           

inga begränsningar med vilka bilder som kan arbetas        

med. Jag ser hela boken som en kreativ bild att arbeta           

med för att gynna den kreativa förmågan. Vill en lägga          

till något på omslaget eller på mina egna verk ser jag det            

som givet. Som tidigare nämnt blir sändarkontext och        

mottagartkontext annorlunda och tolkningar av tecken      

kan se olika ut. Därav är alla bilder och hela boken           

ständigt föränderliga. Val av färg, typografi och       

bokdesign ligger helt i ett personligt tycke. Med        

utbildning från Berghs school of communication inom       

grafisk design och formgivning har jag lärt mig bok och          

magazine layout och har gjort val om utformningen        

utifrån de kunskaper jag fått därifrån. Jag valde dock att göra boken relativt stor då jag anser                 

att det är ett bra format för något som liknar en målarbok. Jag ville också nå en högre form av                    

kvalitet och unik känsla vilket formatet utger, likt exempelvis VOGUE mode magazine. Val             

av material i “Handbok för kreativitet” är också bidragande till den höga kvaliteten av boken.               

Pappret är 120 gram och ger en bra känsla att ta på. Ett tunnare papper hade uppfattats som                  
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flamsigt och känts tråkig där känslan av exklusivitet inte hade kommit fram. Varför jag vill               

att det ska kännas exklusivt har också med att öka känslan av att det är något viktigt, vilket                  

det är. Betydelsen av värdet inom det konstnärliga området ser jag som en självklarhet och               

vill lyfta den på det här sättet. 

12 Slutdiskussion 

Genom arbetet med “Handbok för kreativitet” har mina ögon öppnats för hur viktigt det är för                

mig som lärare att ha ett öppet och kreativt synsätt gentemot mina elever, att verkligen ta                

deras problemlösningar på allvar och hjälpa dem att öka sin egna kreativa förmåga. Syftet              

med arbetet har varit att skapa visuellt material i form av en bok för att öva upp den egna                   

kreativa förmågan men det blev mycket mer än så.  

12.1 En jämlik skola 

Skolans uppenbara verbala och textuella norm har kommit till en gräns där vi måste få en mer                 

jämlik skola mellan verbalitet, textualitet och praktiska förmågor. Överallt bör det granskas            

över vad för tecken som ökar lärandet och öppnar upp för nytänkande. För den likvärdiga               

skolan, för den individanpassade skolan och för att följa skolans grundlagar och läroplaner är              

det viktigt att vi tar i akt att lyfta den kreativa stimulansen hos elever. I relation till Lars                  

Lindströms artikeln blir “Handbok för kreativitet” är ett sätt att lära ut kreativitet och få en                

mer jämlik skola. Utifrån resultatet som kom fram under Konstfacks vårutställning, som ni             

kan läsa om i slutet av det här arbetet, kan vi tolka resultat till det Lindström sa om att en                    

barn kan anses vara kreativ om det har gjort något som överskrider det normalt förväntade.               

Resultatet från vårutställningen består av bilder från både barn och vuxna och det är svårt att                

veta i vilken ålder personen har som har utfört en specifik bild. Trots det kan vi applicera det                  

som Lindström skriver om hos deltagarna, ännu bättre om jag hade fått tala med dem               

samtidigt som de arbetade med bilderna eller fått se hur personen har arbetat med bild               

tidigare. Men ur min tanke har utförarna av bilderna troligen överskridit sin förväntade             

kunskap och deras bild kan ses som en kreativ produkt. Individerna som har utfört bilderna               

har också utfört en förmåga att analysera en bild och förmågan att se praktiska tillämpningar.               

36 



 

Det innebär att materialet som finns med i “Handbok för kreativitet” fungerar som ett              

hjälpmedel för att öva upp kreativiteten.  

12.2 Kreativitetens svårigheter och potential 

Under hela det här arbetet har jag fått höra om svårigheterna med att arbeta med begreppet                

kreativitet. Begreppet är stor, abstrakt, utan en direkt definition och ständigt föränderlig            

beroende på i vilket område vi befinner oss i. Trots det har jag gett mig in i denna djungel av                    

förklaringar på begreppet kreativitet. En svårighet med begreppet kreativitet som har följt            

mig under arbetets gång är definitionen av det. Allt ifrån förklaringar som problemlösning,             

skaparkraft, skaparförmåga, idérikedom, uppfinningsförmåga, fantasi, påhittighet, inspiration,       

vilja och behov. I samma veva blir dessa förklaringar på begreppet också en potential. Det               

finns mycket att utforska och vinklar att se det ifrån. Jag anser inte att det finns en mening                  

med att definiera begreppet kreativitet mer än så då det kommer att bli för smalt för den stora                  

innebörd som den innehåller. Det här är och kommer att förbli ett arbete med skaparkraft,               

uppfinningsförmåga i form av en bok, fantasi, vilja och behov, precis det som kreativitet är. 

12.3 Kravlöshet eller ej 

“Handbok för kreativitet” är ett resultat som består av olika bildtecken, resurser och             

betydelser. Det finns inga utomstående krav på betraktaren/utföraren när individen arbetar           

med boken. Kraven som kommer från en själv är något som dock inte kan förbises i samband                 

med “Handbok för kreativitet”. Faktorerna som Namazi kom fram till, prestationsångest,           

frustration och/eller tid, är inget som kan bortses i det här fallet men förhoppningsvis så kan                

de personliga kraven på en själv minskas med hjälp av handboken. Handboken är utformad så               

att resurserna som används får nya betydelser i samband med utförarens handling. Asplunds             

och Andersons undersökning kring resurser och hur de kan användas är till fördel när det               

gäller hur betraktaren/utföraren av handboken och dess privata krav. När friheten finns att             

göra vad du vill Kan det uppstå en form av press men när du får ett visuellt problem att lösa                    

som finns i “Handbok för kreativitet” kan det bli enklare. Förhoppningsvis ger handboken             

stöd till den som behöver men det är svårt att säga att den blir helt kravlös beroende på                  

individens egna krav. 
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12.4 Konstfacks vårutställning 2019 

Den 16 Maj 2019 var startskottet för Konstfacks vårutställning. Under utställningen valde jag             

att ställa ut min bok i en egen designad variant av en bokhylla där “Handbok för kreativitet”                 

hänger tillsammans med några processbilder. Jag valde också att ha en interaktiv del som              

pågick under hela utställningen. Bredvid min bokhylla stod ett bord med fyra pallar runt och               

på bordet fanns kritor och tuschpennor tillsammans med papper. Dessa papper hade motiv på              

sig som finns med i boken. Här kunde betraktare av utställningen sätta sig ner och utveckla                

sin egen kreativa förmåga och sedan hänga upp sin teckning på väggen. Totalt fanns det fyra                

olika motiv att välja på. Anledning var att betraktare av utställningen fick ta del av mitt                

material samt att när fler bilder kom upp på väggen kunde jag och alla betraktare ta del av                  

allas bilder och se likheter och olikheter i hur vi tänker, tolkar och synliggör. 
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12.3.1 Resultatet av vårutställningen 

Resultatet av bilderna från Konstfacks vårutställning blev en mängd olika bilder som alla             

betraktare fick ta del av. Nedan presenteras några bilder från utställningen och en diskussion              

kring hur de har fungerar på det sätt förs som jag bearbetade på i undersökning 2.               
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Ovan ser ni ett axplock av de bilder som producerades av bilden med de blå abstrakta                

figurerna. Bilden har visat på en mångfald av variation av tolkningar av de abstrakta              

figurerna. Ovan kan vi se muffins, maneter, olika figurer och något som liknar båtar med               

personer på. Med tanke på den mångfald av idéer som kom fram av denna bild ser jag den                  

som en bild som är öppen för tolkning.  
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Denna bild ser jag också som en kreativ bild. Den är öppen för en mångfald av idéer och                  

ingen bild har varit den andra lik. Ovan ser vi den abstrakta delen tolkat som hår, ett ansikte,                  

en kjol, röken ur en vulkan, en klänning eller kropp och en del av en abstrakt blomma(utifrån                 

min tolkning).  
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Den här abstrakta bilden har under utställningen presenterats på två olika sätt. Den ena i               

gråskala och den andra i färg. Här ovan och i den här texten presenteras den bild som var i                   

svartvitt. Här presenteras fem olika bilder som synliggör den abstrakta formen i form av en               

katt, bläckfiskar, tårar, händer och kroppen på någon form av figur. Den här bilden har också                

presenterat i en mångfald av idéer. Dock har det resulterat mycket i form av kroppar till djur.                 

Bilden kan alltså ses som mindre kreativ än de som presenterats ovan så mångfalden av idéer                

inte är lika många.  
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Här presenteras den likadana bilden som ovan men där originalbilden som           

betraktaren/utföraren har använt sig av är i färg. Dessa abstrakta former i färg har visat sig                

vara av högre kreativ kvalitet än den som var i svartvit. Med denna bild har inga utav                 
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resultatet liknat den andra. Dock kan exempelvis bilden där de har tolkats som tårar likna en                

av bilderna ovan som var svartvit där de abstrakta bilderna tolkats som tårar. Eftersom              

bilderna som skapats har fått hängas upp på väggen finns det en chans att någon har                

inspirerats av den andra eller så kan de ha tänkt likadant. Bilderna visar olika tolkningar på                

den abstrakta bilden i form av fiskar, baciller, ballonger, kroppar till fåglar, tårar och något               

som liknar löv. Bildens mångfald av idéer som kom fram visar på att det är en hög                 

fungerande kreativ bild.  
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Denna bild som presenteras ovan var en enda som inte var abstrakt. Utifrån min              

undersökning kan en bild som är mer konkret vara öppen för en mångfald av idéer. Under                

utställningens gång när jag såg fler bilder komma upp på väggen började fundera över              

huruvida den här bilden är öppen för en mångfald av idéer och ses som en kreativ bild. Den                  

här bilden skulle jag säga kan ses ur tre olika aspekter. Den första är, vilket kan ses ovan i de                    

3 första bilderna, det fokus på att skapa en form av person som är “realistisk” de har tecknats                  

till hår och en kropp. Den andra är 3 bilder som har fått ett fokus på enbart hår men i form av                      

blommor eller prickar. Den tredje aspekten är mer fantasifulla. Här har de tolkats med mer               

“ovanliga” typer av hår, exempelvis glass eller en stad. Vi kan också se en bild där det har                  
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tecknats till en form av grönt monster. Det som det gjordes mest av var olika typer av hår                  

former. Utifrån enkätundersökning 2 där jag ansåg en kreativ bild som en bild som utgör en                

mångfald av idéer och en “dålig” kreativ bild som en bild som är fattig av idéer. Utifrån den                  

här abstrakta bilden har majoriteten ritat till hår vilket i sin tur resulterar i en “dåligt” kreativ                 

bild. Samtidigt har den gett inspiration till vad hår kan vara och hur det kan se ut. Det blir                   

alltså svårt att i den här bilden sätta ord på om bilden ger en mångfald av idéer och kan                   

räknas som en kreativ bild eller ej. 

 

  

 

Ovan ser vi tre bilder som stack ut mest från resterande bilder som utgick från samma                

originalbild. Majoriteten av bilderna bestod av förlängning mellan ränderna/vågmönstret.         

Även här blir det svårt att sätta ord på om bilden är en kreativ bild och ger en mångfald av                    

idéer på grund utav att majoriteten ser likadana ut. Å andra sidan så är valet av färg                 

annorlunda vilket gör att mångfalden av idéer kring uttryck av färg är stor. Som nämnt så                

visar de tre bilderna ovan en variation och sticker ut från dem andra. Den första är färglagd på                  

ett sätt som gör att vi kan urskilja ett ansikte till höger i bild, den andra bilden är färglagd                   
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mellan ränderna/vågmönstret men där den gula färgen fyller ut enbart vissa delar och skapar,              

ur mitt tycke, en skugga och den tredje bilden är färglagd i olika sektioner och skapar en slags                  

form i mitten. Originalbilden är alltså svårtolkad om den är en kreativ bild som ger en                

mångfald idéer eller ej. Men ur mitt perspektiv är den minst kreativa bilden på grund av                

bristen av mångfald av idéer.  
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14 Bilagor 

bilaga 1. 

https://sv.surveymonkey.com/r/GKG3MXM 

Enkätundersökning 1 frågor: 

1. Vad är din sysselsättning? 

2. Din ålder: 

3. Vad anser du att begreppet kreativitet innebär? 

4. Använder du dig utav kreativa förmågor i ditt vardagliga liv eller arbetsplats? 

5. Skulle du vilja öva upp din kreativa förmåga? 

6. Skulle du använda dig utav ett hjälpmedel för att öva upp din kreativitet? 

7. Med vilket hjälpmedel skulle du vilja använda dig utav för att öva upp din              

kreativitet? 

8. Skulle du vilja att det här hjälpmedlet ger dig något mer? Exempelvis inspiration till              

ditt vardagliga liv eller gynna ditt arbete på jobbet? 

9. På en skala från 0-100, där 0 är minst troligt och 100 är högst troligt, skulle du köpa                  

en bok för att öka din kreativa förmåga med hjälp av visuellt material? 

 

 

 

Bilaga 2 

enkätundersökning 2 
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Bilaga 3 Består av en digital pdf av “Handbok för kreativitet” och bifogas separat.  
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