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Abstrakt 
 

Detta arbete behandlar frågeställningen hur man utifrån konstnärligt arbete kan synliggöra 

kunskap och lärande i den kreativa processen. Syftet med undersökningen är att ge ett bidrag 

till att tydliggöra förutsättningar för handledningsuppgiften i undervisning och få den kreativa 

processen tillgänglig för kunskap och lärande. Genom att få tillgång till denna typ av kunskap 

och lärande kan vi bättre synliggöra vad det är vi lär oss, hur vi värderar och vilken nytta vi 

kan ha av denna kunskap. Ur didaktisk synvinkel handlar syftet om hur jag som handledare 

kan medverka till att eleverna upplever och får insikt i värdet av kreativitet och konstnärligt 

arbete. 

Uppsatsen behandlar frågeställningen utifrån tre undersöknings områden; litteraturstudier, 

egna reflektioner och ett gestaltande arbete. Litteraturstudierna utgör en grundläggande 

plattform för både uppsats och gestaltning. Med litteraturen öppnades det fält som blev 

utgångspunkten för frågeställningen.  

I den gestaltande undersökningen behandlar jag frågeställningen i en konstnärlig och kreativ 

process. Syftet med detta är att få en erfarenhetsbaserad kunskap och öppna upp läroprocessen 

i fler dimensioner. Delar av uppsatsens text använder jag även som en del av den gestaltande 

undersökningen. Jag har utgått ifrån texten i form av fotnotsanteckningar och arbetat med 

boken och bokformatet som konstobjekt.  

Undersökningens metod är att jag följer en övergripande kreativ process där litteraturstudier, 

egna reflektioner, arbetet med dispositionen av uppsatsen och gestaltningen interagerar.  

Som ett resultat av undersökningen har jag upptäckt att jag i den kreativa och konstnärliga 

processen finner kunskap och lärande som utvecklar den inre dialogen mellan yta och djup. 

Att utveckla dialogen mellan yta och djup ger oss kontakt med vår förundran, mening och 

motivation och tillgång till våra berättelser. Detta ser jag som grundläggande förutsättningar 

för inlärning. Denna dialog och rätten att berätta ger oss möjlighet att lära av varandra 

eftersom kunskap är något som man skapar eller konstruerar i en kommunikation med 

omvärlden.  
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1 Inledning 
 

Det viktigaste för människan är det som väcker hennes livslust. Det är det som  
får henne att leva och det är det som skänker mening åt hennes liv. Det måste  
förmedlas till alla barn. (Suzanne Osten) 
 

 

Utgångspunkten för det här arbetet är den pedagogiska filosofi som har växt fram under min 

pedagogiska utbildning. Jag ser det som en pågående process som utvecklas och fördjupas.  

Det som engagerat mig mycket och som jag ständigt återkommer till är konstens och  

den kreativa processens förhållande till frihet, demokrati och mänskliga rättigheter:  

”Att studera kreativitetens villkor är att studera frihetens.” 1 

 Jag finner det intressant att utifrån detta perspektiv undersöka hur man kan synliggöra 

kunskap och lärande i den kreativa processen i konstnärligt arbete. Det är den kreativa 

processen definierad som förmågan att skapa som står i fokus i detta arbete. 

 

1:1 Bakgrund 
Som bakgrund till undersökningen vill jag börja med att referera till litteraturkritikern  

Homi Bhabhas formuleringar kring ”rätten” att berätta. Detta för att förtydliga hans syn på 

konstens, kreativitetens och den fria kritiska tankens betydelse för demokrati och mänskliga 

rättigheter. Han ser berättandet som ett av det civiliserade livets kännetecken. 2 Samhällen 

som förnekar rätten att berätta är den bedövande tystnadens samhällen. Han menar att 

berättandet, kan ses som ”kulturens” ande och motor.3 Han poängterar även att människan 

genom ett fritt flöde och ett engagerat reflekterande estetiskt och etiskt, är fri. 

Homi Bhaba menar att våra reflektioner har stor betydelse för alla de människor vi möter.  

Att hylla mångfalden berikar med andra ord oss alla. Författaren Patricia Tudor Sandal,  

säger mycket träffande på en föreläsning som jag deltog i, att ”vi människor är varandras 

möjligheter” och att vi kan ”framkalla” varandra.  

Det här tycker jag Homi Bhabha beskriver på ett tydligt sätt när han ger oss en annan viktig 

aspekt av det han kallar ”rätten” att berätta. ”Rätten” att berätta är en formuleringsrättighet - 

                                                
1 Lasse Ekstrand (2001), Varje människa en konstnär, Danmark: Bokförlaget Korpen, s.113. 

2 Homi Bhabha, "Dialektal kosmopolitism", Glänta nr 3, 2001, s.20.  

3. Ibid., nr 3, 2001, s.20. 
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den dialogiska rätten att tilltala och bli tilltalad, att skapa mening och bli tolkad, att tala och 

bli hörd att lägga fram ett tecken och veta att det får ett respektfullt bemötande.3 

För att vi med andra ord skall kunna förverkliga våra möjligheter och berätta utifrån oss själva 

behöver vi någon som lyssnar, någon som ser och möter oss med respekt.  

Ur kreativ och konstnärlig synvinkel speglar detta som jag ser det ett ömsesidigt beroende.  

”Att skapa” förutsätter ur detta perspektiv en dialog med ”någon” för att vi skall kunna 

förverkliga våra möjligheter. 

Dessa tankegångar återkommer enligt min mening i den litteratur om pedagogisk 

dokumentation som jag undersökt. ”Det är i vår kommunikation med omvärlden, via språket, 

kroppsspråket och alla våra andra uttryck (bild, konst, musik, rörelse osv.) som vi tillsammans 

skapar en gemensam mening och innebörd”.4  

Loris Malaguzzi, grundaren till Reggio Emilias pedagogik, menade att alla våra ”hundratals” 

språk (uttrycksmedel och kommunikationsmedel) är viktiga, för att vi skall skapa mening och 

innebörd i våra liv.5  

Efva Lilja, skriver i boken: Danskonst i språkets utmarker:  

Människans kreativitet är förutsättningen för all form av utveckling. Därför 
måste vi skapa utrymme för den kreativa förmågan. Att anta utmaningen och 
göra det omöjliga! Om kultur definieras som den form vi ger vårt samhälleliga 
liv är konsten livsviktig för förståelse oss emellan. Genom våra konstnärliga 
uttryck kan vi avläsa det kulturella tillståndet. Hur har du det? Vi bygger vår 
identitet i medvetenhet om en kulturell tillhörighet. Så befinner vi oss alla i 
rörelse. 6  

 

Konstnären och samhällsvisionären Joseph Beuys myntade uttrycket ”Varje människa en 

konstnär” och menade att människan föds konstnärlig. Han ansåg själv att det var detta 

utvidgade konstbegrepp som var hans viktigaste bidrag till mänskligheten. Han menade att 

alla kan och bör vara skapande. Hans tanke var inte att alla skulle bli målare, författare eller 

skådespelare men att vi tillsammans skall skapa våra jag, våra relationer och våra 

organisationer som konstverk.7 

 

                                                
3 Ibid. , s. 20.  
4 Hillevi Lenz Taguchi (2000), Varför pedagogisk dokumentation, Stockholm: HLS Förlag, s.18.  

5 Ibid., s.18. 

6 Efva Lijla (2005), Danskonst i språkets utkanter, Stockholm: ELD, s.29. 

7 Ekstrand (2001), s.113. 



 5 

 
 

1:2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att få den kreativa processen tillgänglig för kunskap och 

lärande. Arbetet skall ge ett bidrag till att tydliggöra förutsättningar för handledningsuppgiften 

i undervisning med anknytning till kreativa och konstnärliga processer. Genom att få tillgång 

till kunskap och lärande kan vi synliggöra vad det är vi lär oss. Vi tydliggör på detta sätt även 

vilken nytta vi har av denna kunskap och hur vi värderar den. Ur didaktisk synvinkel handlar 

syftet om hur jag som kreativ handledare kan medverka till att eleverna upplever och får insikt 

i värdet av konstnärligt arbete och kreativitet.  
 
1:3 Frågeställning 
Jag utgår ifrån frågeställningen: Hur kan man utifrån konstnärligt arbete synliggöra kunskap 

och lärande i den kreativa processen? En följdfråga blir: Finns det ett samband mellan att 

synliggöra läroprocesser och att få möjligheten att berätta våra berättelser och framkalla vår 

potential som kreativa skapande människor?  

 

1:4 Teoretiskt perspektiv 
I ett begränsat arbete som detta har det varit viktigt för mig att på ett förenklat sätt definiera 

begreppen ”kreativitet”,” den kreativa processen” och ”konstnärligt arbete”. Begreppen skall 

användas för att synliggöra läroprocesser och jag har ingen ambition att ge någon heltäckande 

bild av dem. ”Kreativitet” definierar jag i det här arbetet som ”förmågan att skapa”. Denna 

innebörd finner jag stöd för hos exempelvis Lev Vygotskij:  

Kreativitet kallar vi sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett 
om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet 
eller känslan, en konstruktion som bara ger sig till känna i människans inre. 8  

 

När det gäller ”den kreativa processen” använder jag mig av en schematisk beskrivning och 

förenklad förklaringsmodell, som kan utgöra en struktur för ökad förståelse av dess karaktär. 

Hermann von Helmholtz beskrev på 1800- talet den kreativa processen i tre olika stadier: 

Mättnad – Ruvande – Uppenbarelse.9  Detta utökades 1908 av den franske matematiker Henri 

Poincaré till att innehålla fyra stadier. Det nya stadiet Verifikationen beskrev han som ett 
                                                
8 Lev S Vygotskij (1998), Fantasi och kreativitet i barndomen, Uddevalla: Bokförlaget Daidalos, s.11. 
9 Betty Edwards (1987), Teckna med konstnären inom dig, Södra Sandby: Forum, s.13-14. 
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stadium då man ger lösningen på en problematik konkret form och kontrollerar om resultatet 

överstämmer med syftet. Den amerikanske psykologen Jacob Getzels deklarerade 1960 

ytterligare ett stadium. Getzels påpekade att kreativa människor ofta arbetar med att aktivt leta 

upp och upptäcka problem att lösa som ingen annan tidigare har uppmärksammat. Getzels 

menade i och med detta att det skulle finnas ett förstadium som föregår mättnads- stadiet. Det 

handlar om att ställa frågor, som även det är en kreativ handling. Han kallade det första stadiet 

för, Den första insikten, då man finner och formulerar problemet.10 Bland dessa frågor kan det 

finnas en fråga som vi bara måste ta reda på. Vi upplever att vi behöver utforska den aktuella 

frågan ur många olika perspektiv. Detta handlar om den kreativa processens andra fas, 

Mättnadsfasen, som innebär en grundlig undersökning av den spirande idéns möjligheter.11  

Det handlar om att samla ihop en mängd information och att i det tredje stadiet, Ruvandet, få 

informationen att mogna under en slags inkubationstid (Inkubation av latinets´ inkubatio´; 

ruvning).12  

 Mättnadsfasen är ofta en lång process som kräver klarsynthet, tålamod, självförtroende, 

mod med mera. En känsla av oro smyger sig ofta in när ny kunskap kommer in i bilden. 

Möjligheter som man först trodde var lösningar går förlorade och problem uppstår som 

innebär att ytterligare ny information behöver bearbetas.13  

Informationen under mättnadsstadiet blir slutligen för komplex för att hanteras på sedvanligt 

sätt och man blir tvungen att överlämna problemet och låta hjärnan arbeta intuitivt.  

Detta beskrivs många gånger som en känsla av att hamna i ett dödläge i mättnad stadiet en 

slutpunkt. Ingen lösning finns i sikte. Det är viktigt att förstå att detta hör till processen.  

Vi behöver övergå i det tredje stadiet, Ruvandet, och släppa taget om problemet på en 

medveten nivå, låta processen arbeta vidare intuitivt på en mer omedveten nivå.14  

Detta leder i sin tur processen vidare in i den kreativa processens fjärde stadium, 

Uppenbarelsestadiet, eller inspirationens ögonblick där medvetenhet och omedvetenhet blir 

en kreativ enhet. Uppenbarelsen eller ”lösningen” fogar ihop och försonar alla delarna i 

problemet. Uppenbarelsestadiet skapar tillit, tillförsikt och stärker modet och viljan att 

fullfölja projektet. Som avslutning i den kreativa processen går man in det femte och sista 

stadiet som är Verifikationen. Genom att kontrollera giltigheten av uppenbarelsen. Det kan 

                                                
10 Ibid., s.13-14. 

11 Ibid., s.50.  

12 Edwards (1987), s.232-233. 

13 Birgerstam (2000), s.59.  
14 Ibid., s. 233-237. 
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vara viktigt att i det här stadiet pröva eller placera projektet (om det inte är för privat) ”därute” 

i det verkliga livet.15   

Begreppet ”konstnärligt arbete” definierar jag som ”förmågan att se” vilket definieras som jag 

ser det på ett värdefullt sätt i Rob Barnes mening:  

                 Genom att reagera och uttrycka sig genom konstnärliga medel får vi kontakt  
                 med det djupt mänskliga i oss. Det ger en speciell betydelse och mening åt  
                 det vi ser med både yttre och inre blick. Det rör delar av oss som  
                 inget annat kan göra. 16 
  

Begreppet ”kunskap” behandlas i uppsatsen utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Med det 

menas att kunskap ses som en mänsklig konstruktion och ett resultat av en samexistens mellan 

människan och omvärlden.17 Detta är en dynamisk kunskapssyn. Vi lever i ett fullständigt 

beroendeförhållande till världen. Vi blir till i relation till den och i relation till varandra.18 

 

 

2. Undersökningen 
2:1 Empiri 
 

2:1:1 Litterär empiri 

Det material jag har undersökt och bearbetat är i första hand litteratur med anknytning till 

kreativitet och konstnärligt skapande. Genom litteraturstudier i ämnet har jag fått en djupare 

och mer intuitiv kunskap om den kreativa processen och konstnärligt skapande.  

Litteraturstudierna och bearbetningen av litteraturen ingår som en förberedande del inför  

den gestaltande undersökningen.  

Jag började med att läsa Lev Vygotskijs bok, ”Fantasi och kreativitet i barndomen” där han 

betonar vikten av fantasins betydelse för en öppen och kreativ personlighet.  

”Den kreativa fantasin genomtränger med sitt skapande hela livet i alla dess former: det 

privata såväl som det samhälleliga, det teoretiska såväl som det praktiska; den är allestädes 

närvarande”.19   

                                                
15 Ibid., s.238. 

16 Rob Barnes (1994), Lära barn skapa, Lund: Studentlitteratur, s. 5.  

17 Hillevi Lenz Taguchi (2000), Varför pedagogisk dokumentation, Stockholm: HLS Förlag, s. 38.  

18 Ibid., s.43. 

19 Lev S Vygotskij (1998), Fantasi och kreativitet i barndomen, Uddevalla: Bokförlaget Daidalos, s.50. 

Citat av Théodule Ribot (1839 –1916), professor i jämförande och experimentell psykologi vid Collége de France. 
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Att odla denna kreativa fantasi och integrera den med kunskap och lärande är enligt Vygotskij 

en av skolans viktigaste uppgifter.  

 

Konstens och kreativitetens värde i skolan är något som jag har undersökt främst i Rob Barnes 

Bok, ”Lära Barn Skapa”. För att förstå hur man kan synliggöra kunskap och lärande i kreativt 

och konstnärligt arbete är det viktigt att undersöka vad denna kunskap består av.  

I boken ”Varje människa en konstnär” beskriver författaren Lasse Ekstrand konstnären och 

samhällsvisionären Joseph Beuys syn på kreativitet. Han talar om kreativitet som frihets- 

vetenskap. Att studera kreativitetens villkor är att studera frihetens.20 Han beskriver en 

integrerad människosyn där konsten och kreativiteten är centrala begrepp.  

Kreativiteten ses som en nationell tillgång: ”Ju större människors uppblommande kreativitet 

är, desto större är den nationella förmögenheten"21.  

En bok som har fått stor betydelse i min undersökning för förståelsen av den kreativa 

processen utifrån ett visuellt konstnärligt perspektiv är Betty Edwards, ”Teckna med 

konstnären inom dig”.  

Jag har även undersökt Pirjo Birgerstams bok ”Skapande Handling - om idéernas födelse” 

som tar upp skissandet som en nyskapande kunskapsväg.  

Utifrån boken ”Varför pedagogisk dokumentation” av Hillevi Lenz Taguchi har jag 

tillsammans med tidigare erfarenheter och arbeten undersökt uppsatsens frågeställning.  

I pedagogiskt dokumentationsarbete är det inte ett speciellt kunskapsmål man söker utan  

det är processen som är i fokus för kunskap och lärande.  

I boken ”Ge plats för en annan” skriver Lena Bergström om dialogen mellan yta och djup. 

Detta är något som har fått stor betydelse för undersökningen.  

Sten Albertsson har skrivit, ”Abc i projektarbete, en praktisk handbok”, som gjort att jag har 

fått en inblick i den praktiska arbetsmodell för projektarbetet (100p) i gymnasieskolan som 

boken beskriver. Jag har kunnat se och känna igen hur den kreativa processen följer 

momenten i den föreslagna arbetsmodellen. Denna modell förefaller att vara ett bra verktyg 

att använda i skapande pedagogiskt arbete. 

 

 

 

                                                
20 Lasse Ekstrand (2001), Varje människa en konstnär, Danmark: Bokförlaget Korpen, s.113.  
21 Ibid., s. 30. 
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2:1:2 Visuell empiri och gestaltande undersökning  

Jag har i det gestaltande arbete undersökt min frågeställning utifrån ”boken” som konstobjekt.  

)Jag har inspirerats av Artists´books och Altered books. Artists´books är böcker eller 

bokliknande objekt av konstnärer där ”boken” är ett konstverk i sig själv. När konstnären 

utgått från en befintlig bok kallas det Altered books. (se bifogade bilagor.) 

Jag har valt att arbeta med Boken av många olika anledningar. Beslutet vilar till stor del i en 

intuitiv känsla av att kunna skapa ett ”samband” i hela undersökningen. När jag analyserar 

mitt val närmare finner jag Boken vara en symbol för rätten att berätta, ”våra berättelser”.  

Jag ser även Boken som en symbol för kunskap och kunskapssyn. Kunskap är något vi 

konstruerar tillsammans utifrån den värld vi lever i. Jag upplever att bokformatets struktur och 

innehåll ger mig möjlighet att undersöka frågeställningen utifrån ett konstnärligt perspektiv. 

 Jag har undersökt relationen mellan det skrivna, verbala och medvetna och det visuella, 

intuitiva och omedvetna. Jag har gjort nya böcker och arbetat med redan befintliga. Arbetet 

med boken har varit i olika material och med olika tekniker. Jag har exempelvis rivit i papper, 

dragit bort textmassor med tejp och sytt för maskin och för hand. Jag har även arbetat 

fotografiskt. Under en begränsad tid har jag undersökt min förmåga att vidga mitt seende. 

Jag har sedan bearbetat mina iakttagelser och gjort en digital bok.. 

Den gestaltande undersökningen utgör en viktig del av empirin. Det är ett undersökande 

arbete som har handlat om att iaktta och betrakta den visuella empirin. I arbetet med 

gestaltningen har jag fått möjlighet att nå en erfarenhetsbaserad kunskap om den kreativa 

processen utifrån ett konstnärligt perspektiv. I mötet mellan ögat, hjärnan och handen öppnas 

läroprocessen upp i flera dimensioner och ger en meningsfull kunskap som aktiverar den 

kreativa processen. I Betty Edwards bok, Teckna med konstnären inom dig finner jag följande 

citat som beskriver hela processen på ett intressant sätt. 

”Konsten är att hålla de båda påståendena- det visuella och det verbala i minnet samtidigt som 

en dubbel representation av samma sak, lika giltig och lika värdefull, den ena som ett 

komplement till den andra” 22 
 

  

2:2 Metod och genomförande 
I undersökningen använder jag ett kvalitativt tillvägagångssätt för att synliggöra 

komplexiteten i den pedagogiska och kreativa processen. Hela undersökningen består av: 

                                                
22 Betty Edwards (1987), Teckna med konstnären inom dig, Södra Sandby: Forum, s.115. 
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frågeställning, litteraturstudier, egna reflektioner (loggbok), arbetet med dispositionen av 

uppsatsen och gestaltningen. Den kreativa processen i undersökningen har varit i ständig 

rörelse och de olika delarna har ett inbördes ömsesidigt beroende till varandra.  För att 

underlätta förståelsen av arbetsprocessen har jag delat upp arbetet i 4 olika delar: 

1. Frågeställning, litteraturstudier, loggbok och egna reflektioner. 

2. Det inledande arbetet med dispositionen av uppsatsen 

3. Den gestaltande undersökningen 

4. Sammanfattning, slutförande av hela undersökningen  

 

1. Först arbetade jag med frågeställning, litteraturstudier och loggbok. Detta utgör en 

grundläggande plattform för både uppsats och gestaltning, det vill säga Den första insikten - 

fas ett i den kreativa processen. Urvalet av litteratur, notanteckningar och det sätt som jag har 

valt att formulera uppsatsen på är intimt sammankopplat med den gestaltande delen av 

undersökningen.  

Loggboken ser jag som en sorts pedagogisk dokumentation där jag synliggör mina egna 

läroprocesser och reflektioner dels utifrån en skriven text och dels i visuella skisser och ideér. 

Loggboken har framför allt använts i inledningsskedet av arbetet för att jag lättare skulle 

förstå processen. Sedan har processen tagit över och loggboken har hamnat i bakgrunden.  

 

2. Därefter följde en viktig och betydelsefull period i den andra fasen av den kreativa 

processen, Mättnadsfasen processen med att förstå och tillämpa dispositionen i arbetet med 

uppsatsen. Dispositionen av uppsatsen har bidragit till en fördjupning och en ökad förståelse 

och förtrogenhet i undersökningen. Detta ledde den kreativa processen djupare in i 

mättnadsfasen och fram till den tredje fasen, Ruvandet. 

Under arbetet med dispositionen och texten i uppsatsen har jag arbetat med texten som en del 

av den gestaltande undersökningen. I urvalet av de skrivna orden från uppsatsen har jag 

upplevt orden på ett intuitivt plan. De har sedan legat och väntat, ”ruvat”, fyllda av innehåll 

eller snarare innebörd att utforska.  

 

 

 

3. Nu följer en parallell visuell kreativ process och undersökning. 

Jag ser detta som en del i den tredje fasen av den kreativa processen, Ruvandet.  
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Jag släpper taget om processen på en medveten nivå och undersöker frågeställningen genom 

att förutsättningslöst arbeta igenom ett antal utvalda intuitiva idéer som funnits parallellt och 

utformats under processen med att bearbeta uppsatsen. Jag har skissat – sökt kunskap och 

strävat efter en instabiliseringsprocess för att försöka utvidga mitt seende, vara mer 

närvarande i nuet, höra mer och känna mer.23  

Jag har försökt att uppmärksamma verkligheten tydligare och mindre vanemässigt. Jag har 

antagit utmaningen att veta hur man skall söka men inte vad man skall finna.  I efterhand har 

jag tagit ett steg tillbaka och betraktat; vad är det jag ser och vad har detta för innebörd. Det 

har handlat om att ”betrakta” och använda mig av de nya frågor som föds och för processen 

framåt. Jag har strävat efter att följa med i den kreativa process som det gestaltande och 

undersökande arbetet erbjuder. 

Jag undersöker gestaltningen med utgångspunkt utifrån ord och text i uppsatsen. För att 

förtydliga och integrera detta har jag applicerat notanteckningar i de gestaltade objekten.  

Noterna blir till titlar och objekten får en tydligare kontext.  

 

4. Slutligen har jag utifrån den gestaltande undersökningen arbetat med uppsatsen på nytt och 

använt mig av den erfarenhetsbaserade kunskap som jag fått i och med min egen konstnärliga 

och kreativa process. Genom arbetet med hela undersökningen upplever jag insikter som 

påminner om den fjärde fasen i den kreativa processen, Uppenbarelsen. 

 Jag sammanfattar slutligen hela undersökningen i slutdiskussionen. Tillsammans med de 

gestaltade objekten är detta undersökningens resultat. Under arbetet med detta befinner jag 

mig även i den femte och sista fasen av den kreativa processen, Verifikationen.  

Genom den slutgiltiga processen tvingas jag att formulera och bearbeta upptäckter och 

insikter och pröva dem. Jag upplever naturligtvis att det inte finns tillräckligt med tid för detta 

eftersom dessa upptäckter och insikter egentligen bara öppnar dörrar till nya områden att 

utforska. 

 

 
 
 

                                                
23 Pirjo Birgerstam (2000), Skapande Handling. Om idéernas födelse, Lund: Studentlitteratur, s.32.   



 12 

2:3 Bearbetning och analys 
 

2:3:1 Kreativiteten och konstens värde i skolan 

Jag har valt att undersöka kreativiteten och konstens värde i skolan utifrån boken 

Lära barn skapa, för att få en förståelse för hur vi utifrån ett konstnärligt, kreativt arbete kan 

synliggöra kunskap och lärande.24 Barnes menar att vilket värde konsten än har enligt vår 

kultursyn så är det en angelägenhet såväl för skolan som för resten av samhället. Han menar 

att vi annars bortser ifrån vad som gör oss till människor och han ser konsten som en del av 

människans villkor.25  

Konstupplevelsen kan ge en övertygelse att livet är värt att leva och har en mening. Barnes 

citerar vad Robert Hughes har sagt om konsten: ” Syftet med konsten är att överbrygga 

klyftan mellan dig och allt det som inte är du och därmed gå ifrån känsla till mening.”26 

De konstnärliga värdena är enligt Barnes relaterade till den bildande, fostrande och berikande 

delen av vårt liv, en sorts ”livskunskap”. Värden som ofta ifrågasätts. Det handlar om 

kunskaps kvaliteter som inte går att mäta och bevisa men som enligt min mening kan bli 

synliggjorda i konstnärligt arbete. Barnes menar att för att övertyga om konstens värde måste 

argumenten baseras på mänskliga erfarenheter snarare än på vetenskapliga tester.27  

 

Att värdesätta den mänskliga erfarenheten och synliggöra de kunskapskvaliteter som ryms 

inom begreppet ”livskunskap” uppmanar som jag ser det till en förändrad syn på vilken 

kunskap som räknas. I den målrelaterade skolan finns risken att dessa kunskapskvalitéer 

förbises och att dialogen mellan ytkunskap och en djupare kunskap blir bortprioriterad. 

I boken, ”Ge plats för en annan” skriver Lena Bergström något som jag tycker är viktigt att 

reflektera över. Hon menar att vår tid exploaterar ytan och att när yta frikopplas från djupet 

kan den aldrig ge tillfredställelse. Den som jagar på ytan måste alltid ha mer. Det går inte att 

bli mätt. Det är som att ställa maten på bordet men aldrig äta. 28 Helt annorlunda blir det när 

yta och djup kommunicerar. Då leder ytan alltid vidare. Hon menar att det handlar om att 

upptäcka ytans sanna värde och låta den föra oss vidare till förundran och in i dialog med 

                                                
24  Barnes (1994) , Lära barn skapa, Lund: Studentlitteratur. 

25 Ibid., s 12 

26 Ibid., s. 22. 

27 Ibid., s.12. 
28 Lena Bergström (2003), Ge plats för en annan, Örebro: Cordia, s. 125. 
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livet. ” Den inre dialogen pågår i djupet inom oss. Lek och allvar lever sida vid sida, yta och 

djup hör samman”.29  

Utifrån detta ställer jag frågan: Kan vi genom konstnärligt och kreativt arbete utveckla denna 

dialog och göra kunskap och lärande tillgängligt? 

För att kunna undervisa i bild med övertygelse och insikt behöver vi ta reda på vad som är 

värdefullt i konsten. Det är vårt eget värdesystem, vår personliga konstnärliga ideologi (det vi 

verkligen tror på) som bestämmer hur vi undervisar. ”Var och en har rätt att själv avgöra vilka 

konstnärliga värden vi sätter högst”.30 

 

2: 3:2 Teori och praktik 

I boken ”Varje människa en konstnär” av Lasse Ekstrand läser jag om hur konstnären Josef 

Beuys övertog pedagogiska idéer från Rudolf Steiner som utvecklade Waldorfpedagogiken.  

Steiners idé om skapandets väsentliga roll för att undersöka och skaffa sig kunskap om 

verkligheten var även Beuys. Teori och praktik skall inte skiljas åt om ett lärande skall 

komma tillstånd. För att lära och få erfarenhetsbaserad kunskap behöver man också vara 

utövare. Det är här som konsten kommer in som den primära kunskapskällan och något som 

kan överföras till skolundervisning. Gränsen mellan konst och vetenskap upplöses enligt 

samma synsätt. Konsten och den konstnärliga praktiken äger kunskapsteoretiska möjligheter.  

Beuys menar att denna syn på konstens uppgift inte ryms inom den traditionella skolan.  

Målet är enligt Steiner, att befria själen från distraherande sinnesintryck och  

väcka dess egen aktivitet när han säger att ”allting hänger på hur själen förmår  

koncentrera sig på en visualisering.” 31 

 

2:2:3 Konsten och individen 

I läroplanen för obligatoriska skolväsendet, Lpo -94, sägs att ”Skolans uppgift är att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 

sitt bästa i ansvarig frihet”.32   

Denna målsättning speglar som jag ser det både Homi Bhabas tankar om rätten att berätta  

och Josef Beuys tankar om potentialen av våra individuella kreativa förmågor som människor. 

Barnes menar att utifrån skolans målsättningar är det underligt att inte kreativitet ägnas större 

                                                
29 Ibid., s. 129. 

30 Ibid., s. 25. 

31Lasse Ekstrand (2001), Varje människa en konstnär, Danmark: Bokförlaget Korpen, s. 77.  

32 Lpo 94, Skolans värdegrund och uppdrag, s. 3.   
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uppmärksamhet i skolan. Denna förmåga har låg status i många klassrum men är faktiskt en 

förutsättning för att det skapas något nytt i vårt samhälle. Jag citerar Barnes:  

Att vara uppfinningsrik, att vara det vi kallar för kreativ, borde vara en primär 
angelägenhet för skolan och individen – inte minst i vårt samhälle där 
förändringar sker så snabbt att ett flexibelt tänkande, som vi förknippar med 
kreativitet, nästan är en förutsättning för att vi ska hålla jämna steg med 
utvecklingen.33  

 

Det är svårt att visa på rena kunskapskvalitéer som kan mätas, men Barnes menar att barn som 

utövar kreativt arbete även utvecklas intellektuellt. Konsten handlar inte bara om att förmedla 

idéer utan är också ett sätt att få idéer och ställa frågor. Det gör att bildundervisningen kan 

vara en stor inspirationskälla för andra skolämnen. Genom konsten kan barnen bevara den 

förundran och glädje som allt för lätt försvinner när man blir vuxen.33 Bildundervisningen ger 

barnen en chans att låta deras individualitet komma till uttryck på ett konkret sätt. 

 Jag ställer mig frågan om inte konsten även kan lära barn att uppskatta och bejaka olikheten 

och mångfalden? De kvaliteter som gör konsten individuell är just de som visar andra att det 

inte bara finns ett enda sätt att tolka saker och ting. Det finns inga rätta svar, man lär sig att ge 

en hyllning till individualitet för dess egen skull. Genom att uppmuntra barnen att i konsten 

använda sin fantasi hjälper vi dem också att visualisera nya idéer vilket gör dem trygga att 

själva pröva nya saker.  

Att vara kreativ kan i lika stor utsträckning betyda att man är osäker och misslyckas som att 

man utvecklar nya intressanta syn sätt. Att misslyckas är mänskligt men att acceptera 

misslyckanden och att leva med osäkerhet är en stor utmaning som Barnes menar att konsten 

ofta hjälper eleverna att hantera. Här betyder klimatet i klassrummet och lärarens attityd 

väldigt mycket. Att försöka uppmuntra det individuella, tankar som kräver ansträngningar och 

mod är viktigt för att mångfalden skall blomma.34   

 Lärarens uppgift är inte så mycket att betona slutprodukter som själva den process som gör 

att barnen skapar originella verk.35  Skissens betydelse när det handlar om hur vi kan 

synliggöra kunskap och lärande i kreativa, konstnärliga arbeten är något som jag tycker är 

viktigt att poängtera. Att utveckla förtrolighet med skissprocessen som ett led i att förverkliga 

sin kreativitet. Detta är något som jag vill ta med mig både med tanke på framtida 

undervisning i bild och i mitt eget arbete. 

                                                
33 Rob Barnes (1994), Lära barn skapa, Lund: Studentlitteratur, s. 19 
33 Ibid., s. 173. 

34 Ibid., s. 19-20 

35 Ibid., s.37.. 
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2:2:4 Pedagogisk dokumentation – att synliggöra läroprocesser 

För att tydliggöra processens betydelse för kunskap och lärande i konstnärligt och kreativt 

arbete är det intressant att studera begreppet pedagogisk dokumentation. Utifrån boken 

”Varför pedagogisk dokumentation” skriver Hillevi Lenz Taguchi att pedagogisk 

dokumentation är ett led i ett konstruktionistiskt synsätt på pedagogisk verksamhet och på 

livet som helhet. Hon menar att detta synsätt egentligen inte är mer komplicerat än att man ser 

på livet som att ingenting kommer att vara konstant, utan att allt förändras hela tiden.  

Hon skriver också att man själv och tillsammans med andra alltid är delaktig i denna 

förändring medvetet såväl som omedvetet.36 Jag citerar Hillevi Lenz Taguchi för att 

tydliggöra kunkapssynen utifrån ett konstruktionistiskt synsätt : ”Våra konstruktioner och 

därmed vår förståelse och den mening och innebörd vi lägger i saker och ting, uppstår i 

samspel med andra människor och med samhället som helhet.” 37  

Hon menar att kunskap är något som man skapar, konstruerar i en kommunikation med 

omvärlden.38  

 

Jag ser här en tydlig koppling till Homi Bhabas tankar kring rätten att berätta och att vi lär oss 

av varandras berättelser om den värld vi lever i. Syftet med pedagogisk dokumentation är att 

försöka synliggöra och förstå dessa konstruktioner, så att man som pedagog kan öppna sig för 

nya konstruktioner.39 I och med detta behöver man öppna sig för de risker och möjligheter 

som ligger i förändringen. Dessa risker och möjligheter är utifrån filosofen Michael Foucault 

alltid kopplade till aspekter av makt. Det finns en risk att en tolkning av hur en pedagogisk 

praktik skall bedrivas blir dominerande över andra, detta brukar kallas (efter Foucault) en 

”diskursiv regim”. I det konstruktionistiska synsättet finns alltid en möjlighet att förändra den 

diskursiva regimen.40  

Den pedagogiska miljön består av en inre och en yttre miljö. Den osynliga, inre miljö består 

exempelvis av förhållningssättet till varandra i klassrummet. Den synliga yttre miljön består 

exempelvis av arkitekturen eller planlösningen. Samspelet mellan denna inre och yttre miljö 

                                                
36 Hillevi Lenz Taguchi (2000), Varför pedagogisk dokumentation, Stockholm: HLS Förlag, s. 9.  

37 Ibid., s. 18. 

38 Ibid., s. 33. 

39 Ibid., s 19. 
40 Ibid., s. 9-10. 
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är den faktiska pedagogiska miljön. Genom att synliggöra den pedagogiska miljön kan en 

förändring komma till stånd.41  

 

2:2:5 Pedagogisk dokumentation och kreativ handledning 

Att synliggöra kunskap och lärande ger i detta perspektiv möjligheter att också förändra 

kunskapssynen. Utifrån dessa upptäckter är det viktigt att problematisera vad det är för 

kunskap vi får syn på, hur denna kunskap värderas och vilken nytta vi har av det vi lär oss.   

Pedagogisk dokumentation är som jag ser det en pedagogik i dialog, en pedagogik med 

kreativ handledning som en möjlig form för undervisning. Den är reflekterande, analyserande, 

medskapande och nyskapande. Jag har fått förståelse för att det i grund och botten handlar om 

att finna ett konstruktionistiskt förhållningssätt till det kreativa och konstnärliga arbetet.  

Det är inte ett speciellt kunskapsmål man söker. Det är processen som är i fokus för kunskap 

och lärande. Vi kommer till insikt genom att vi ser och betraktar. Mötet mellan ögat, hjärnan 

och handen är en meningsskapande läroprocess. I den här läroprocessen befästs inte bara 

kunskap, utan den ger också näring till nya frågor och framförallt skapar den en relation till 

kunskapen som ger kunskapen mening.42  

 

2:2:6 Att sätta märken på papper för att förstå 

Betty Edwards är i grunden teckningslärare och har skrivit den kända boken ”Teckna med 

höger hjärnhalva”. Hon har definierat begreppen intuition och insikt på ett sätt som jag tycker 

öppnar upp begreppet pedagogisk dokumentation utifrån ett konstnärligt perspektiv. 

Hon skriver att roten till intuition är intuitus, perfektparticip av det latinska verbet intueor som 

betyder; betrakta. Ordet definierar hon som ”förmågan att skaffa kunskap eller förståelse utan 

rationellt tänkande och logik. Att se någonting direkt, eller med andra ord ”få fram en bild” 

utan att tvingas rita den. Hon beskriver vidare att ordet insikt innebär att se någonting som inte 

nödvändigtvis är synligt. Det kan betyda att se in i något eller att uppfatta något.  

Edwards menar som jag ser det att när vi uppfattar något med förståndets hjälp och 

urskiljningsförmågan, är det detsamma som insikt. 43 

Syftet är att detta i sin tur skall leda till något som Howard Gardner, professor i pedagogik 

och utvecklingspsykologi kallar för förståelsehandlingar. Gardner menar att all undervisning 

bör sträva mot förståelse och att individen tillämpar det hon lärt sig.  

                                                
41 Ibid., s. 10. 

42 Ibid., s. 37. 

43 Betty Edwards (1987), Teckna med Konstnären inom dig, Södra Sandby: Forum, s. 49. 
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Dessa förståelsehandlingar kallar Gardner för ”prefomances of understanding”.44  

I boken, ”Teckna med konstnären inom dig” skriver Betty Edwards: 

” Teckningar - märken på papper med eller utan synlig innebörd – kan läsas som ett språk 

som för både den som har gjort märkena och för åskådaren avslöjar vad som har pågått 

i hjärnan hos den som har gjort märkena”.  Man kan med andra ord nå förståelse genom dessa 

märken. Betty Edwards nöjer sig inte med att konstatera detta utan lägger till en aspekt:   

”ren teckning - det vill säga märken på ett pappersark som representerar ett rent uttryck, utan 

anspråk på att föreställa något verkligt eller symbolisk – kan avslöja tankar som den tänkande 

själv inte är medveten om.”45 

Rob Barnes menar att konsten som uttrycksmedel, som ett språk, beskriver hur vi ger uttryck 

åt vår relation till världen. Detta gör vi genom visuella medel istället för med ord.46  

Det visuella språket kan med andra ord vara ett hjälpmedel ”att göra tanken synlig”. 

Hur skall vi då kunna utnyttja vår förmåga att använda och förstå det visuella språkets 

uttrycksfullhet? Betty Edwards menar att vi genom att teckna lär oss detta liksom vi utnyttjar 

det verbala språkets makt genom att lära oss läsa och skriva.47 Jag tror att det är viktigt att 

våga befinna sig i olika dimensioner och att i en forskande anda utnyttja den kreativa 

växlingen mellan det verbala språket och det visuella, mellan det rationella tänkandet och det 

intuitiva.  

 

2:2:7 Den pedagogiska miljön 

Hur tar vi tillvara förmågor som inlevelseförmåga, empati och fantasi i skolan? Hur värderas 

dem? Är det möjligt att utveckla dessa förmågor för våra elever under hela skoltiden? 

Hur ser vi exempelvis på misslyckanden eller att ifrågasätta. Förmedlar vi potentialen i detta?  

I skolan kan det krävas mycket mod för att våga använda sig av en intuitiv vision som 

vägvisare. ” I det fula eller icke fungerande kan finnas frön till någonting som är väldigt bra, 

men det krävs mod att sätta dumheterna på papperet.” 48 

Den pedagogiska miljön i klassrummet och i skolan i stort är av stor betydelse och skulle 

behöva ge utrymme för inlevandet, fantiserandet och drömmandet som är nödvändiga enligt 

Pirjo Birgerstam för den skapande processen:49   

                                                
44 Lars Svedberg, Monica Zaar (Red.) (2003), Boken om pedagogerna, Falköping: Liber, s. 222. 

45 Betty Edwards (1987), Teckna med Konstnären inom dig, Södra Sandby: Forum, s. 60. 
46 Rob Barnes (1994), Lära barn skapa, Lund: Studentlitteratur, s. 36. 
47 Betty Edwards (1987), Teckna med Konstnären inom dig, Södra Sandby: Forum, s. 65. 
48 Pirjo Birgerstam (2000), Skapande Handling. Om idéernas födelse, Lund: Studentlitteratur, s. 57. 

49 Ibid., s. 41. 
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Inlevelseförmåga, föreställningsförmåga och fantasi är nära kopplade till 
varandra. Detsamma gäller empati, inlevelse i andra människors position och 
föreställningsvärld som om den vore ens egen. Inlevelseförmåga är en nyckel i 
skapandet och kan öppna många oanade dörrar.50  
 

 

2:2:8 Skapande handling – att skissa 

Hur får man tag i idéer och hur föds med andra ord kunskap och möjligheter till förändring? 

Detta är intressanta frågor som Pirjo Birgerstam ställer i boken ”Skapande handling”. 51 

Boken handlar om den kreativa processen och skissandet som en nyskapande kunskapsväg.  

I boken finns det mycket av värde för undersökningen av hur vi kan synliggöra kunskap och 

lärande. Hon menar på att skissa är att ”kunskapa” och en arbetsmetod för att skapa nya idéer  

och skapande handlingar genom ett sinnrikt växelspel mellan intuition och rationallitet.52 

Birgerstam har konstaterat att den skissande personen tycks anstränga sig hårt för att undvika 

att starta sin process från en rationell, objektiverande position. Hon ställer frågan om  

en rationell utgångspunkt skulle innebära ett hinder för skapande processen?  

Kommer man tillkorta med enbart ett rationellt förhållningssätt, fastnar man lättare i det 

vanliga och konventionella sättet att se? Birgerstam hänvisar till den franska filosofen Henri- 

Louis Bergson, som skriver i boken, ”Intuition och intelligens”, (1914):  

” Jag kan inte nog upprepa: från intuition kan man glida över i analys, men inte från  

analys till intuition.” 53 

Birgerstam fortsätter resonemanget och ställer ytterligare en intressant fråga: Blir den 

rationella analysen intressant och givande enbart med den intuitiva helheten som vägvisare 

och sammanbindande princip?  

Att skissa är att vidga sitt seende i det konkreta närvarande nuet, att höra mer, känna mer. 

Resultatet kan bli att man uppmärksammar verkligheten tydligare och mindre vanemässigt. 

Detta är givetvis möjligt bara under förutsättning att man är inställd på att upptäcka att det 

förväntande troligen är på ett annat sätt. 54 

Birgerstam menar att den goda skissprocessen minimerar motståndet att göra en ny.  

När skiss föder skiss ser jag utifrån dessa resonemang skissandet som ett fulländat 

pedagogiskt hjälpmedel för att synliggöra läroprocesser som kan leda till förståelsehandlingar.  

                                                
50 Ibid., s. 40. 
51 Ibid., s. 13  
52 Ibid., s. 13-14 
53 Ibid., s. 28, Henri Bergson (1914) Intuition och intelligens, s.43. 
54 Ibid., s32. 
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Här följer en definition av vad skissande är ur boken Skapande handling av Birgerstam: 
 

Skissandet är en handlingskedja med ett speciellt förhållningssätt. Det utgår från 
den handlandes eget behov av att ordna sina upplevelser och att ge sitt 
handlande en tydlig riktning i en situation med knepiga och oklara 
omständigheter. Skissande kan framför allt föda oförutsedda frågor, idéer och 
oväntade svar genom att i ett mångfaldigt myller av information avtäcka ett mer 
allmängiltigt mönster. Man får insikt i hur saker och ting samspelar med 
varandra. Detta ökar handlingsfriheten i ett sammanhang där vanliga 
förnuftsresonemang inte räcker till. Skissandet hindrar oss ifrån att snubbla över 
de stenar vi inte omedelbart kan se genom att rikta uppmärksamheten bort från 
det redan kända och invanda och genom att ge form åt det icke uppenbara.55 

 

Skissandet är en snårig kunskapsväg menar Birgerstam. Man blir nyfiken att ta reda på var det 

var, det där man intuitivt anade. Hon menar att det är denna intuitiva intention som pekar åt 

ett bestämt håll och som leder skissprocessen framåt, inte en medveten vilja att åstadkomma 

något definierbart. Hon talar om ”Intuitiv vision som vägvisare”.56 Som skissande person 

försöker man enligt Birgerstam realisera sin vaga vision och bibehålla riktningen. Handlingen 

blir då känslomässigt laddad, koncentrerad och riktad. Man försöker på detta sätt fånga något 

som man inte riktigt vet förrän man funnit det.57 Den professionella skissaren vet hur hon kan 

söka, men inte vad man skall finna. Birgerstam skriver även om en ”känslomässig närvaro 

som drivkraft”58. För att starta processen på allvar menar hon att det förefaller som att man 

behöver ha en egen upplevelsemässig närvaro. Hon menar även att det är nödvändigt med ett 

känslomässigt engagemang i det som skissandet handlar om. 

 Birgerstam menar att för konstnären blir de egna engagerade minnena både upplevelse- 

mässiga och känslomässiga efter hand en källa som får skissandet och konstnärskapet att 

utvecklas. Minnena ger även möjlighet för den egna bildvärlden att växa och det egna 

uttrycket att mogna. Bilder föder bilder och konst föder konst. Andras bilder ger inspiration i 

upplevelsen av att vi delar något. Som ung är man väldigt beroende av förebilder, man gör 

bilder av bilder för att göra sig synlig och utveckla sin egen bildvärld. Ibland behöver man 

söka upp engagemanget för att hitta inlevelsen i projektet. Det kan exempelvis vara att samla 

intryck och föreställningar och genom detta komma i skisstämning. Inlevelseförmågan är en 

                                                
55 Ibid., s 14. 
56 Ibid., s 41. 
57 Ibid., s 42 
58 Ibid., s 36 
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nyckel i skapandet. Empati och inlevelseförmåga ligger nära fantasi och uppfinnings - 

rikedom.59    

Birgerstam menar att det i en välfungerande skissprocess förefaller att vara helt nödvändigt att 

satsa och riskera sig själv. Det är bara när man försöker något nytt som man kan misslyckas. 

Det nya hotar alltid det givna och trygga. Men man måste våga misslyckas för att lyckas.  

Det är viktigt att lära sig att se potentialen i sina misslyckanden. 

”I ärliga misstag kan finnas en djup emotionell kunskap. Misslyckandet pekar alltid i två 

riktningar, bort från något och till något annat” menar Birgerstam.60  

Det är viktigt att förstå att det pedagogiska klimatet är av största värde för den kreativa 

förmågan. Detta kan och bör problematiseras med tanke på hur det ser ut många gånger i olika 

sorters skolmiljöer:  

Den tillförsikt som gynnar det skapande skissandet tycks inte enbart vara en 
personlig fråga, utan är också beroende av den sociala omgivning i vilken man 
arbetar. En atmosfär där töntigheter och misslyckanden är tillåtna, där hinder 
och motgångar ses som utmaningar till nya möjligheter är en oerhörd tillgång.61 

 

Jag tror att det är mycket betydelsefullt att försöka få eleverna att utveckla skissandet som en 

arbetsmetod där skissboken kan fungera som en ”instabiliseringsbok” 62 

Jag citerar Birgerstam för att förtydliga vad jag menar; 

” Under skissprocessen försöker man bromsa upp den vanemässiga varseblivningen av vad 

saker och ting kan vara och bli. Man försöker snarare instabilisera än stabilisera sin tidigare 

professionella repertoar.” 63  

 

 

 

3. Slutdiskussion 
Arbetes syfte är att ge ett bidrag till att tydliggöra förutsättningar för handledningsuppgiften i 

bildpedagogisk undervisning. Att handleda i kreativt och konstnärligt arbete är en möjlighet 

att praktisera undervisning som ger oss möjlighet ” att berätta” om oss själva och den värld vi 

lever i. I vår kommunikation med omvärlden skapar vi tillsammans en gemensam mening och 
                                                
59 Ibid., s 36 – 40. 
60 Ibid., s 55. 
61 Ibid., s 57. 
62 Ibid., s 46 
63 Ibid., s 31. 
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innebörd. Allt är föränderligt och vi själva tillsammans med andra är delaktiga i den 

förändringen. Vi ”berättar” vid handledningstillfället i dialogisk form. Vi lyssnar och ger 

varandra respektfullt bemötande. Vi lyssnar till dialogen som pendlar mellan yta och djup. 

Den kunskap som vi som handledare kan ge dem som vi handleder är lika viktigt som den 

kunskap vi får. Vi lär oss av varandra och mångfalden är en rikedom. 

 

 

3:1 Kunskapsbegreppet 
Under arbetet med hela undersökningen har begreppet kunskap och dess innebörd följt mig.  

Med utgångspunkt i frågeställningen: Hur kan man utifrån konstnärligt arbete synliggöra 

kunskap och lärande i den kreativa processen, blir kunskapsbegreppet en central fråga.  

Vad är kunskap, vilken kunskap ”räknas” och vad för sorts kunskap har vi ”nytta” av?   

Att synliggöra kunskap och lärande är viktigt för att denna kunskap skall bli tillgänglig.  

När vi synliggör kunskap kan vi även ifrågasätta diskurser och diskursiva regimer kring 

begreppet. Detta gäller så väl inom oss själva, som exempelvis utifrån vår ursprungsfamilj 

(släkt), i skolan eller i ett mer övergripande perspektiv. Många av mina egna förutfattade och 

inlärda värderingar kring begreppet har jag fått syn på och med hjälp av undersökningen 

kunnat ifrågasätta. Jag får även en möjlighet att formulera nya mer aktuella ställnings- 

taganden.  

Det gestaltande arbetet och den erfarenhetsbaserade kunskap som jag fått i och med detta har 

varit en viktig del i processen. Att i processen växla mellan intuition och rationalitet ger 

kunskap och lärande i många dimensioner. Vi lär oss genom aktivt experimenterande, 

konkreta upplevelser, abstrakt tänkande och att praktiskt försöka.  

Jag har upplevt att det är viktigt med en erfarenhetsbaserad kunskap där det ges utrymme för 

ordlösa, intuitiva och visuella kunskapskvaliteter och upplevelsen av kunskap som något 

mångdimensionellt i rörelse. Resultatet av detta är en djupare insikt i hur vi synliggör ordlös, 

intuitiv och visuell kunskap genom processen i konstnärligt arbete och i gestaltningens 

uttryck. 

Att handleda i kreativt och konstnärligt arbete är i förlängningen även en möjlighet att 

praktisera rättigheten att berätta. Jag ser rätten att berätta som en demokratisk 

kunskapsgenererande process utifrån ett konstuktionistiskt synsätt. Kunskap är något som 

man skapar eller konstruerar i en kommunikation med omvärlden.  
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3:1:1 Kunskap om dialogen mellan yta och djup 

Jag har som ett resultat av den gestaltande undersökningen upplevt att jag utforskat förmågan 

att se med yttre och inre blick där yta och djup kommunicerar. Detta har varit en viktig 

upptäckt som har fått en stor innebörd när det handlar om hur kunskap och lärande skall bli 

tillgänglig genom kreativt och konstnärligt arbete. Det är viktigt att vi ger eleverna en 

möjlighet att utveckla denna inre dialog. Den kan ge oss kontakt med och utveckla vår 

förundran, mening och motivation som är grundläggande byggstenar för inlärning. 

Vi behöver uppleva samspelet mellan ytkunskap och en djupare kunskap. En vanlig 

uppfattning är att vår tid exploaterar ytan. Många elever saknar motivation och känner 

bristande mening i förhållande till undervisningen i skolan. De känner sig jagade, hungriga 

och otillfredställda. En alltför mål- och resultatinriktad skola kan centrifugera både lärare och 

elever ut till ytan med risk för att vi tappar dialogen, meningen och en djupare tillfredställelse. 

Det är viktigt att vi kan erbjuda eleverna att lära för livet. Att i samspel med andra människor 

få tillgång till den ” individuella läroplan” som kan visa vår väg till självförverkligande. Att 

ha tillgång till dialogen mellan yta och djup och uppleva samspelet mellan yttre och inre blick 

ger oss även möjlighet att delge ”våra berättelser”.  

 

3:1:2 Kunskap om att lära för livet 

Med utgångspunkten ”kreativitet som frihetsvetenskap” handlar de läroprocesser som jag 

synliggör i konstnärligt, kreativt arbete om att lära för livet. De kreativa och konstnärliga 

kunskapskvaliteterna är ofta svåra att mäta och bevisa. I den målrelaterade skolan är det lätt 

att just dessa värden bortprioriteras. Följden av detta är lika olycklig som att bortprioritera att 

bygga en god grund till ett hus där själva syftet är att vi skall bo i det. Om vi prioriterar bort 

det som får oss att förstå oss själva och den värld vi lever i på ett djupare plan, tappar vi även 

kvalitet i vår förmåga att förundras, känna mening och meningsfullhet. Det handlar som jag 

ser det om grundläggande mänsklig motivation. Målen har tappat sitt syfte när inte skolan 

prioritera hela människan. Viljan att lära sig kräver ofta modet att misslyckas. Vi biter oss i 

svansen när vi reducerar oss själva till ”humandoings” i stället för ”humanbeeings”.64  

 

3:1:3 Kunskap om språkutveckling 

Genom konstnärligt arbete kan vi lära oss mer av det språk som till stora delar är omedvetet. 

                                                
64 Begreppet ”Humandoings” är hämtad ifrån en intervju som jag hört med Jon Kabat-zinn, grundaren till  

Stresshanterings programmet, MBSR (Mindfullness Based Stress Reduction). 
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Genom att använda det visuella språket lär vi oss att se på oss själva ur ett nytt perspektiv.  

Vi lär oss att förstå vårt eget och andra människors intuitiva uttryck och lita på det.  

Det öppnar sig oanade skatter i och med att vi förstår att ”konst” har en mening och att vi kan 

vara delaktiga i detta. Vi får möjlighet att vara delaktiga i den visuella kulturen. 

Vi lär oss genom praktiken och upplevelsen i den kreativa och konstnärliga processen och 

utvecklar därigenom kunskap och lärande i bildämnet.  

Det är även viktigt att vi utvecklar förmågan att verbalisera detta och att vi skapar en dialog 

där vi utvecklar vår förmåga att tala om bildämnet. Att verbalisera, konkretisera och analysera 

och finna ett språk för det visuella och konstnärliga, kan utvidga vår förmåga att utveckla och 

(ge vidare), förmedla vår kunskap och vårt lärande. Det är viktigt att det ges utrymme till 

kunskap och lärande både i och om bildämnet med respekt för växelspelet mellan det intuitiva 

och rationella.  

  

3:1:4 Kunskap om processens värde 

I ett konstruktivitsikt pedagogiskt förhållningssätt sätter vi processen i fokus. Som handledare 

i konstnärligt arbete handlar det om att vara med och synliggöra den kreativa processen.  

I den pedagogiska dokumentationen ser vi på läroprocesserna här och nu och delarna blir till 

helheter. Vi lär oss att vi kan förhålla oss öppna och forskande till slutresultatet. Processen 

blir en samtalspartner, ”någon” att ställa frågor till, dra slutsatser av och experimentera med. 

Den pedagogiska dokumentationen är en väg med vilken man kan nå förståelse och 

förståelsehandlingar som en del i den kreativa processen. Att bli förtrolig med den kreativa 

processen ger möjlighet att få tillit till sig själv och sitt eget skapande.  

 

Att arbeta och utveckla tillit, medvetenhet och förmåga att skapa i den kreativa processen 

stimulerar även till att på ett kreativt sätt använda olika personliga förmågor. 

Projektarbetet 100 p finns nu som en etablerad undervisningsmetod på gymnasieskolan och är 

ett område där ”rätten att berätta” har ett forum. Projektet som arbetsform är en metod att  

nå förtrolighet med den kreativa processen. Jag tror att det skulle vara bra med en tydlig 

prioritering och en grundläggande undervisning med den kreativa processen i fokus redan i 

grundskolan. En process som genom (under) åren utvecklas i takt med eleverna.  
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3:1:5 Kunskap om det mångdimensionella   

Vi lär oss genom konkreta upplevelser, reflekterande observation, abstrakt tänkande och 

aktivt experimenterande. Att arbeta med konstnärligt arbete i en kreativ process är en 

inbjudan att kunskapa genom många av dessa förhållningssätt. Att kunskapa genom dessa är 

ett av många svar på hur vi skall synliggöra kunskap och lärande.  

Efter att jag har upplevt processerna i arbetet med både uppsats och gestaltning och 

integrationen dem emellan får jag en erfarenhetsbaserad kunskap (förnimmelse) av hur allting 

är beroende av varandra. Kunskap och lärande är inte fasta avgränsade begrepp. 

Kreativitetens värde för en människa kan dessutom ha obegränsad och oförutsägbar inverkan 

på alla områden i hennes liv.  

 

 

3:2 Framtida forskning 
Jag skulle vilja se en konstnärlig forskning som en fördjupning av dialogen mellan yta och 

djup i oss människor. Det skulle även vara spännande att tänka sig att denna forskning var i en 

dialog mellan olika forskningsområden. I dialogen mellan vetenskap och konst eller mellan 

teologi och konst kan ny kunskap uppstå. En forskning där man synliggör gamla 

konstruktioner ger oss möjlighet att se på nytt.  
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Noter 
 

Bild 1 och 2- 

Pirjo Birgerstam (2000), Skapande Handling, Lund: Studentlitteratur, s. 36 

 ” Intuitiv vision som vägvisare” 

Man blir nyfiken att ta reda på var det var, det där man intuitivt anade. Det är denna intuitiv intention som pekar åt ett 
bestämt håll och som leder skissprocessen framåt, inte en medveten vilja att åstadkomma något definierbart.  
 

 

Bild 3-7 

Homi Bhabha, "Dialektal kosmopolitism", Glänta 2001:3, s. .20. 

 ”Rätten” att berätta 

Berättandet är ett av det civiliserade livets kännetecken. Genom ett fritt flöde och ett engagerat reflekterande estetiskt och 
etiskt är människan fri.   
 

 

Bild 8-9 

 Betty Edwards (1987), Teckna med Konstnären inom dig, Södra Sandby, s.2. 

 Den kreativa processen  

” Den kreativa hjärnan är som ett falnande glöd vilket av någon osynlig kraft, som liknar en växlande vind, väcks till 

kortvarig uppflammning – detta kommer inifrån… och den medvetna delen av vårt jag kan inte förutsätta vare sig dess 

ankomst eller dess avfärd.”  

Percy Bysshe Shelley 

 
 

Bild 10-13 

Efva Lilja (2005), Danskonst i språkets utmarker, Stockholm, s.7-8 

” Vi blir inte bara bättre på att uttrycka oss genom ett utvecklat språk vi blir även bättre på att lyssna”. 

Visuell empiri ett bildspel/digital bok 

 

  

  
 


