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Abstrakt 

 

Tilstanden 

Tanker omkring flow - skabelsesprocessens sindstilstand og leg. 

 

Jeg har i denne opgave betragtet og foretaget en undersøgelse af sindstilstanden hos 

den skabende kunstner. Opgavens fokus er at definere og beskrive denne tilstand 

hovedsaligt ud fra Mihaly Csikzentmihalyi’s teori omkring flow.  

 

Herudover stiller opgaven skabelsessinds tilstanden overfor legens tilstand og 

undersøger hvad der adskiller dem og hvad de har tilfælles. I begge tilstande vil fokus 

ligge på oplevelsen af tilstanden og i min undersøgelse er udgangspunktet barnet og 

den skabende kunstner. 

 

Opgavens problemstilling relaterer sig til mit arbejde både som inspirationskilde og 

som selve kernen, der gør det muligt for mig at komme ind i min verden. Det har 

været vigtigt for mig at undersøge dette teoretisk.  

 

Mit eksamens arbejde og tilstanden har mange ligheder. De har begge potentialet til at 

forvandle virkeligheden og åbne op til en anden verden. Deres ønske er at sende 

sindet på en indre rejse og at finde en uudforsket virkelighed.  
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Baggrund 

 

Jeg følte at en undersøgelse af relationen mellem tilstanden og den skabende kunstner 

var noget der kunne berige og udvikle min verden.  

Jeg har længe været fascineret af denne tilstand og opståelsen af den har været et 

mysterium for mig. Jeg var nysgerrig på de betingelser og færdigheder der kan åbne 

op for tilgang til disse oplevelser. Hvad kan definere tilstanden og hvad kræves der 

for at komme ind i den? Mine egne oplevelser er nogle jeg tidligere har valgt at holde 

for mig selv. Jeg har altid været draget af at få denne altomfattende tilstand til at 

komme tilbage til mig igen og igen. Derfor anser jeg det for interessant at undersøge 

om andre har haft den samme oplevelse, som jeg og hvor udbredt denne oplevelse af 

tilstanden er. Det har jeg blandt andet valgt at undersøge igennem de interviews jeg 

har lavet.  

Jeg har kunnet drage mange paralleller mellem barnets verden og min egen,derforhar 

jeg valgt at se på leg i forhold til tilstanden. Dette essay har resulteret i en spændende 

rejse med megen undren, mange spørgsmål og mulige svar. Nye muligheder for mit 

arbejde og min skabelsesproces har åbnet sig i min skrivende proces og jeg er spændt 

på at udforske mine resultater af dette essay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indledning 

 

Tilstanden er en del af skabelsesprocessen. Denne tilstand kan blandt andet opstå når 

jeg arbejder. Tilstanden udelukker alt andet og får tiden til at stå stille. Jeg oplever det 

som et dyb nærværende fokus. Tilstanden giver mig en følelse af en større helhed- at 

der er en mening med al ting. Nye forbindelser dannes i tilstanden, her hører alting 

sammen og finder en fælles sti. Den giver mig lyst til at skabe - jeg drømmer om at 

forsvinde hen i tilstanden i min egen verden. Jeg elsker at være i tilstanden. Jeg 

opsluges og min fysiske tilstand bliver næsten flydende. 

 

I min opgave vil jeg forsøge at definere denne tilstand udfra det skabende menneske. 

Min intention er at få en større indsigt i dette som jeg kalder for tilstanden og hvad 

den indebærer. 

Når man er barn ser man på verden på en anden måde- tiden er uendelig. I legen 

forvandlesde enkleste ting til de mest fantasifulde vidundere. I legen opstår en 

fornemmelse af tidsløshed og barnet forsvinder ind i legens verden. Jeg er interesseret 

i at udforske hvilke lighedstræk der er mellem tilstanden og legens verden, og hvad 

der adskiller dem fra hinanden?  

 

Jeg vil anvende teorier omkring skabelsesprocessen og leg. Jeg vil se nærmere på 

hvordan forskellige teoretikere har beskrevet denne tilstand og hovedsaligt vil jeg 

forholde mig til Mihály Csikszentmihalyi og hans teori omkring flow. 

 

Jeg vil interviewe mine omgivelser og derved udforske og analysere hvordan 

mennesker omkring mig har oplevet tilstanden. Er det alle der oplever denne tilstand? 

Hvor bevidst er den? Jeg er interesseret i hvad denne tilstand indebærer? Hvordan har 

andre oplevet og følt denne tilstand? Hvordan kommer den til udtryk og hvad sker der 

i tilstanden? Hvad giver den det skabende menneske? Hvorfor er den vigtig? 

Jeg vil forsøge at finde lighedspunkter i hvad der kræves for at komme dertil. 

Hvordan man kan komme ind i tilstanden? 

 

Min opgave er en undersøgelse og udforskning af en mental tilstand der opstår i 

skabelsesprocessen. Mit udgangspunkt i denne opgave er det skabende menneske og 

derudfra vil jeg analysere og definere de oplysninger, jeg kommer i forbindelse med. 



 

Legens tilstand 

 

Legen er et udtryk for vores evne til at transformere virkeligheden- at lege er at 

forvandle virkeligheden til noget andet. Med legen opstår en verden, hvor fantasien 

bliver virkelighed. Det legende barn ved at det befinder sig i legens verden.  

I bogen ”Leka for livet” beskriver Gregory Batson leg som en mental indstilling, en 

måde at forholde sig til virkeligheden, hvor det som sker, siges og tænkes ikke skal 

tolkes bogstaveligt
i
. Legen bliver som en lille virkelighed i den rigtige virkelighed, 

her bestemmer man selv rammerne og reglerne.  

Birgitta Knutsdotter Olofsson beskriver i afsnittet leg for livet når børn leger, ”lade 

som om leg” er det som om deres bevidsthedstilstand forandres, de ser ud til at være i 

let hypnotisk trance. Blikket er ofte sænket eller indadrettet for at beskytte de indre 

forestillinger mod en alt for påtrængende virkelighed. Det er de indre billederne der 

bestemmer hvordan handlinger, hændelser og oplevelser skal tolkes
ii
.  

Det er ikke længere vores fysiske ydre sanser der bestemmer hvordan virkeligheden 

opleves men tankerne og fantasierne. Det bliver som om en indre virkelighed tager 

over, her er alt muligt og alting kan transformeres og forvandles.  

Birgitta forklarer efterfølgende at et af kendetegnene ved legen er tidsløsheden- man 

forsvinder koncentreret og hengiven ind i legen, intet andet end de indre forestillinger 

og forvandlinger eksisterer. Hengivelsen og selvforglemmelsen er en af legens 

tiltrækningskræfter. Legen kan fungere som en frigørelse af virkeligheden såman 

glemmer den for en stund. Legen kræver et vist engagement og koncentrationafbarnet. 

Helen Schwartzman ser denne evne at omforme og forvandle noget til noget andet 

som kernen i menneskelig intellektuel aktivitet
iii

. Legen åbner op for kreativitet og 

lyst, barnet lærer og udviklersig igennem legen. 

Med legen udvider barnet sin forestillingsverden ved at få kontakt til andre verdner. 

Legen tilbyder en intensiv nærhed. 

 

Hvordan kan det være at mennesket ikke leger igennem hele livet? Eller måske gør vi 

det men bare på en anden måde. Jeg tænker på hvordan voksne leger og hvordan jeg 

selv leger? 



Jeg leger når jeg arbejder- finder nye løsninger og veje for ting. Jeg leger når jeg 

forestiller mig forskellige oplevelser og lader min fantasi flyve af sted. Min leg er en 

tanke leg. Voksen leg kan være at spille en rolle- man forestiller sig for en kort stund 

at man er en anden end den man er. At flirte kan også ses som en slags leg- en 

forførelsesleg. Hvor man lokker en anden person. Voksne leger ved at drille hinanden. 

Vi håner og mobber hinanden ofte ved brug af ironi.  

Birgitta Knutsdottor Olofsson skriver at hun ser forløbere til legen i fantasier og 

dagdrømme, den indre samtale, i hvad man husker og oplever, herlige begivenheder 

med samme koncentration og harmoni som i legen. Den voksne leg er mere skjult and 

barnets leg.  

 

Hanna Segal beskriver i sin bog ”Dream, phantasy and art” leg som en måde at 

udforske og beherske virkeligheden på- en måde at lære potentialet og begrænsningen 

af forskellige emner og derigennem om sig selv og sin egen kapacitet og 

begrænsninger. At lære er at skelne mellem det symbolske og det virkelige. Barnet er 

klar over at man lader som om i legen. 

Hun forklarer hvordan legen har rødder i drømmen. Leg og drømme er begge måder 

at arbejde sig igennem ubevidste fantasier. En af forskellene mellem leg og drøm er 

forholdet til virkeligheden
iv

. 

Hanna Segal skriver at både kunst og leg er et forsøg på at få fantasien ind i 

virkeligheden
v
.  

 

”Artistic creativity has a lot in common with play, but is anything but a”child's 

play””.
vi
 

 

 

Når jeg leger i min arbejde søger jeg efter en have enåbenhed. Jeg forsøger ikke at 

blive påvirket af alle mine vurderinger og ikke at bekymre mig om hvad det skal blive 

til. Jeg har en hensigt med min leg og jeg leger ikke bare for at lege men for at skabe 

noget. Børn leger ofte sammen med andre og bliver sammen enige om legens gang- 

de snakker og diskuterer, hvad der skal ske som det næste i legen. Jeg leger ofte alene 

men diskuterer og vurderer min leg med mine medmennesker. Min leg er mere 

søgende end barnets leg. Jeg vil udtrykke noget igennem legen, blive klogere på mig 

selv. 



Barnet kan gentage den samme leg igen og igen og mister ikke interessen. Barnet 

leger ofte med ting som er produceret tilat lege med. Det gør at legen har et startpunkt 

som barnet ikke helt selv er herre over. Tingene som barnet leger med repræsenterer 

ofte virkeligheden, som afbilledet miniature udgave. Barnet bliver tilbudt en slags 

pakkeløsning til fantasien. Jeg vælger selv mit udgangspunkt for legen. Begge vores 

lege er nærværende og kræver vores fulde opmærksomhed. Vi arbejder os begge 

igennem ubevidste fantasier men på forskellige niveauer. Min leg er mere bevidst end 

barnets leg. 

 

Senere i samme kapitel udreder Hanna Segal for sin forestilling omkring leg og kunst. 

Fantasien danner grundlag for både leg og kunst. Ofte er det børn derleger og legen 

har en dagdrømlignende kvalitet- legen kan indeholde små eller store mængder af 

fantasi. Legen kan være ihærdig, frustrerende og smertefuld, men ofte i meget korte 

perioder. Legen stopper hvis den ikke er behagelig.  

Denne egenskab adskiller kunst og leg. Imodsætning til leg er den kreative proces 

ikke lige så let at efterlade eller stoppe. Smerte og glæde er begge vigtige i den 

kreative proces. Barnet har intet formål med legen. Legen er formål i sig selv og 

handlingen er det vigtigste. 

Kunst er imodsætning til legen en kommunikation med omverden og et ønske om at 

opfinde nye måder at kommunikere på. En kunstner skal konfrontere og finde udtryk 

for at oversætte fantasien ind i virkeligheden
vii

.  

Jeg antager at det kræver meget mere mod at skabe kunst end at lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilstanden 

 

Flow-teorien og Csikszentmihalyi 

 

Mihalyi Csikszentmihalyi er skaberen af flow-teorien. Han er født i Ungarn i 1934 og 

er uddannet som psykolog. Han forsker og er professor ved Quality of Life Research 

Center på Claremount Graduate University i Californien. Csikszentmihalyi er mest 

kendt for sin formulering af flow-teorien som den præsenteres i Flow – The 

Psychology of The Optimal Experience, fra 1989. Hans forskning og bog bygger på 

10 års forskning i menneskers positive livsoplevelser som kreativitet, glæde og 

engagement. 

 

 

Flow-teoriens udbredelse 

 

Flowteorien går helt tilbage til 1971 og har været anvendt indenfor forskellige 

praktiske områder. Flow-teorien har inspireret til nye uddannelser, nyt indhold i 

undervisningen, nye arbejdsrutiner hos politiet og nye tanker omkring udformning af 

fritidsaktiviteter. Derudover har den givet ideer til klinisk psykoterapi, aktivering i 

ældreinstitutioner og planlægning af udstillinger på museer
viii

. 

Flow-teorien har i de seneste år fået udbredelse i Danmark inden for en lang række 

områder, især inden for pædagogiken, det sundhedsmæssige område og fagområder 

som ledelse og organisation. De sidste par år er der i Danmark udkommet mange 

bøger omkring flow og dens mulige indflydelse på menneskets liv. 

 

 

Flow 

 

Flow betyder at flyde. Flow er en individuel oplevet mental tilstand. Flow tilstanden 

er næsten identisk med den tilstand som jeg i udgangspunkt vil undersøge i denne 

opgave. 

Csikszentmihalyi bruger begrebet flow til at beskrive den optimale oplevelsestilstand, 



hvor folk engagerer sig så meget i en aktivitet, at alt andet synes uden betydning. 

Brugen af ordet flow, stammer fra et interview med en ung digter og bjergbestiger, 

der beskrev den optimale oplevelse som flow. Flow var et ord der gik igen og igen i 

interviews med mange forskellige menneskers beskrivelser af optimale oplevelser, 

derfor valgte Csikszentmihalyi at bruge denne betegnelse for tilstanden
ix

. 

Csikszentmihalyi beskriver følelsenaf flow som en ”isning af glæde” og som at tage 

narkotika
x
. 

 

Tilstanden af et udvidet medvidende, opleves så glædesfuldt at man ofte ikke behøver 

nogen anden belønning for det man gør end at gentage oplevelsen. Flow oplevelsen er 

i sig selv motiverende og er et mål i sig selv. 

 

Csikszentmihalyi beskriver i sin bog ”Flow optimaloplevelsens psykologi” 5 trin der 

kan påvirke tilblivelsen af flowoplevelsen.  

1. Det første trin er at opstille klare, konkrete, realistiske over- og underordnede 

mål. Det er vigtigt at man har forståelige og præcise regler for ens aktiviteter. 

2. Det næste triner feedback. At få en løbende og relevant tilbagemelding om 

hvordan man klarer sig i forhold til de valgte mål.  

3. Dettredje trin er at koncentrere sig om hvad man gør. At skabe ro og 

koncentration uden afbrydelser er alfa omega, så det er vigtigt at fjerne 

distraherende ting. 

4.   Det fjerde trin er at udvikle sine færdigheder. Der skal være balance mellem 

ens færdigheder, viden og de udfordringer man møder. Udfordringerne skal 

passe til den kompetence man har. Små udfordringer giver kedsomhed og 

store giver stress.  

5.   Det femte og sidste trin er at man skal blive ved med at forøge indsatsen når 

aktiviteten ikke længere er udfordrende. Det er nemlig udfordringerne der 

tvinger os til at koncentrerer os
xi

.  

 

Flow beror ikke på hvad man gør, men mere på hvordan man gør det
xii

. Det man retter 

opmærksomheden mod får adgang til ens bevidsthed. Opmærksomheden er på den 

måde et redskab til at forbedre kvaliteten af ens oplevelser. 



Jeg ser disse faktorer som et muligt svar på mine spørgsmål, hvordan opstår tilstanden 

og hvad kræves for at komme ind i den. Samtidigt virker det også som tommelfinger 

regler for hvilke forudsætninger der kræves.  

Jeg forestiller mig ikke at der vil kunne findes mere konkrete svar til disse spørgsmål 

da forudsætningerne vil være enormt individuelle. 

Jeg tænker at den optimale forudsætning for at opnå tilstanden er at kunne mestre sin 

koncentration fuldt ud. Således er der både nogle ydre og indre betingelser som skal 

være opfyldt for at flow er en mulighed. Den enkeltes evne til at mestre sin 

opmærksomhed og derved have kontrol over sin psykiske energi er den indre 

betingelse, som gør det muligt at forholde sig til aktiviteter for aktiviteternes egen 

skyld
xiii

. Og derved kan flow opstå. 

 

Flow-tilstanden er karakteriseret ved involvering, fokusering og koncentration - der er 

mulighed for at skabe en indesluttet verden, hvor mennesket har et uendeligt 

engagement og eksisterer uden nogen tvivl påsig selv. 

En faktor som både karakteriser tilstanden og legens verden er at man oplever en 

ændring i tidsfornemmelsen samtidigt med man føler sig fuldstændig til stede i nuet. 

Når man bestræber sig på at opnå oplevelsen af tilstanden, kan det ske at man 

glemmer sig selv fordi der ikke er energi og opmærksomhed til andet end selve 

aktiviteten. Vores ego forsvinder og vi bliver et med aktiviteten. Det kan beskrives 

som et nydelsesfuldt frirum, og Csikszentmihalyi skriver, at muligheden for at udvide 

selvopfattelsen først opstår, når vi for en tid taber bevidstheden om selvet
xiv

.  

 

Harold Rugg beskriver i sin bog ”Fantasien-tanker og forskning”at mennesket lever i 

to verdener, den ydre fysiske verden med andre mennesker og hændelser og ensindre 

psyko-fysiologiske verden af fornemmelser, billeder og ideer, stemninger og 

fantasier, ønsker og behov
xv

. Han forklarer efterfølgende hvordan menneskets eneste 

forbindelse med verden udenfor er via vores sensoriske kanaler; syn, hørelse, følelse, 

smag, lugt, tryk og balancesans, rumorientering, tidsorientering, temperatursans, 

smertesans og rytmefølelse. Igennem disse kanaler føler, ser og hører menneskets sin 

verden. Alle ser og føler verdenen på deres egen måde påvirket af de oplevelser de 

har været igennem. Dette medførerat man har en individuel opfattelse. 

Han skriver i et tidligere kapitel i bogen at den skabende fantasi befinder sig i 

grænseområdet mellem det ubevidste og det bevidste. Menneskets tanker og 



forestillinger findes i et slags forrum til det ubevidste. Tilstanden er bevidst men er i 

forbindelse med det ubevidste, han beskriver det med ordet fra-bevidst. Han 

sammenligner denne tilstand med en hypnoselignende magnetisk tilstand som 

tiltrækker materiale fra det ubevidste ind i det bevidste forrum. Et rum der forbinder 

det ubevidste og det bevidste. Harold Rugg giver det navnet grænsetilstand
xvi

. 

Det skabende menneske er på grænsenmellemdet ubevidste og det bevidste. 

Han skriver senere i bogen at grænsetilstanden er nært beslægtet med forskellige 

trancelignende tilstande. Heriblandt nævner han, let hypnotisk trance, 

bedøvelsesnarkose og autistiske sindstilstande
xvii

.  

Mange af de ting et menneske føler, tænker og gør er styret af både det bevidste og 

det ubevidste. Så mange ting foregår i virkeligheden uden for vores bevidste 

tænkning.Den tilstand jeg forsøger at beskrive vil ifølge Harold Rugg ligge i 

grænsetilstanden. Han kalder den en lynlignende indsigt som kaster overraskende lys 

over problemerne, dette tror jeg kan være det samme som den tilstand jeg forsøger at 

nærme mig. Jeg tænker at denne lynlignede indsigt kan være afhængig af hvornår 

man som menneske er parat til at begribe en oplevelse, ting eller lignende. Denne lyn-

lignende oplevelse kommer først, når man er klar til at forstå det hele. 

 

Åsfrid Svensen beskriver i sin bog ”Orden og kaos”, den skabende proces som en 

tilstand der overskrider det umiddelbare nærværende og eksisterer i en 

fantasiforestilling. Den kreative har rollen som opdager snarere end tilskuer. Jeg 

forestiller mig en opdagelsesrejsende i sit eget sind.  

Den kreative proces indeholder store perioder hvor fantasien spiller en mindre rolle 

eller næsten ikke eksisterer. Hun forklarer efterfølgende hvordan fantasien er 

forudsætningen for det afgørende punkt i den skabende proces, gennembruddet hvor 

noget nyt bliver til. Hun definerer to gennemtrængende træk ved dette gennembrud, et 

det ene er at der sker en sammenknytning af noget som tidligere var adskilt og det 

andet træk er at der dannes nye mønstre og strukturer
xviii

. 

Både Harold Rugg og Åstrid Svensen påpeger at tilstanden i den skabende proces 

hverken er bevidst eller ubevidst men et sted midt i mellem. Derudover mener de 

begge at tilstanden kan karakteriseres ved at nogle nye opdagelser skabes. 

Til sidst kan jeg konkludere at tilstanden er noget,der kan opstå som en oplevelse af 

total nydelse. Den kan defineres af en svævende følelse, en følelse af tidsløshed, hvor 



nye opdagelser kan opstå som lynnedslagsideer. Følelsen kan sammenlignes med 

drømmen om at flyve og at være forelsket. 

Tilstanden kan i princippet opstå ved alle aktiviteter både fysiske og psykiske, men 

ofte kan hændelsen af oplevelsen karakteriseres ved at der er balance mellem 

hensigten og kundskaberne. 

For at komme ind i tilstanden kræves koncentration og færdigheder og ingen 

forstyrrelser udefra. Og at man anser det for at være en meningsfuld aktivitet der 

foretages.  

 

 

Interviews 

 

Jeg har i min undersøgelse interviewet 10 kunstnere. Jeg har valgt at arbejde med 

interview som en del af mit arbejde, da jeg anså det for vigtigt at se på min 

problemstilling ud fra et mere nutidigt perspektiv og derved også skabe en mulighed 

for at undersøge mit nærmiljø. Formålet med interviewene var primært at undersøge 

hvordan folk omkring mig oplever og forstår denne tilstand. Derudover fandt jeg det 

interessant at undersøge, hvor individuelt oplevelsen af tilstanden er og om der findes 

nogle fællesnævnere og i så fald om det passede med min definition af tilstanden. I 

min litteratur har jeg ikke kunnet finde noget specifikt om hvor ofte folk oplever 

denne tilstand. Det er også et aspekt som jeg ville forsøge at undersøge med mine 

interviews. Jeg vil i det følgende afsnit gennemgå de spørgsmål og svar som jeg 

finder relevante. 

 

Nedenunder kan du se hvilke spørgsmål der blev stillet.  

 

Hvad har fået dig til at vælge dit fag? 

 

Hvornår føler du glæde i dit arbejde? 

 

Hvornår opstår der leg i forhold til dit arbejde? 

 

Føler du nogensinde at du er i en anden mental tilstand? Hvornår? Og hvordan føles 

det? 

 



Hvordan kan du definere denne tilstand? 

 

Hvor ofte oplever du dette? 

 

Hvad giver det dig? 

 

 

Næsten alle de udspurgte oplevedeat der ofte opstod leg i deres arbejde. Nedenstående 

citater er to svar på spørgsmåletHvornår opstår der leg i forhold til dit arbejde? 

 

”Når jeg føler mig fri…Jeg kan gøre meningsløse ting uden at skulle behøve at 

forklare dem. Jeg kan grine af mig selv og mit arbejde- det er sjovt.” 

 

”Når jeg søger efter noget- som gemmeleg” 

 

Til spørgsmålet Hvornår føler du glæde i dit arbejde? var der flere forskellige svar 

men en del mente at glæden opstod når noget nyt blev opdaget. Dette er nogle citater 

fra et udvalg af svarene: 

 

”Når jeg opdager noget, får en overraskelse… Når det hele passer sammen.” 

 

”Når jeg ser forbindelser imellem de ting jeg arbejder med.” 

 

”Når jeg opdager noget nyt og betydningsfuldt når jeg arbejder” 

 

Jeg tænker at svarene jeg fik, er i overensstemmelse med hvad Harold Rugg og Åsfrid 

Svensen sagde om skabelsesprocessen, hvor der opstår nye forbindelser og at 

tilstanden er mellem det bevidste og ubevidste. Samtidigt er dette også et stadie, der 

fremkalder glæden i arbejdet, måske føler folk en flow fornemmelse her. 

I min undersøgelse var et af de mest interessante ting at undersøge om andre oplevede 

det samme som mig.  

 

I spørgsmålet Føler du nogensinde at du er i en anden mental tilstand? Hvornår? Og 

hvordan føles det?er der nedenstående et udvalg af citater fra nogle af de svar jeg fik: 

 

”Altid! Jeg er altid i en anden verden…” 



 

”Det føles som en blanding af en søgen og meditation. Hvornår? En lille smule altid 

men nogen gange mere end andre.” 

 

”..hvis jeg oplever noget uventet… flow er et ord jeg kan anvende for at beskrive 

hvordan det føles at arbejde nogle gange. Alting falder på plads. Som at være i trance. 

Jeg behøver ikke intet andet”. 

 

”… De basale behov forsvinder. Jeg fokuser ikke på mig selv men på mit arbejde. 

Kun på det.” 

 

Jeg syntes at det er tydeligt at andre også oplever noget, der i hvert fald ligner 

tilstanden. Vores opfattelser og beskrivelser minder om hinanden. 

 

Vi går videre til spørgsmålet Hvordan kan du definere denne tilstand? 

Svarene jeg fik lød som følger: 

 

”.. lidt som om at jeg er inde i en boble, i min egen verden. Som om jeg har vægge 

eller lag omkring mig.” 

 

”Som at være rigtig meget tilstede, totalt fokus på hvad jeg laver. Som en 

optimalsindstilstand” 

 

”Autisme, vores egen verden. Arbejdet selv er forbundet med verden udenfor.” 

 

”Vidunderligt!” 

 

Jeg er overrasket over hvor tæt disse svar er på, hvad jeg selv har oplevet. 

Jeg bliver mere og mere sikker på at vores oplevelser ligner hinanden. 

 

I mit spørgsmål Hvor ofte oplever du dette? fik jeg ret blandede svar. Her er nogle 

udvalgte citater: 

 



”Når jeg arbejder- altid - nogen gange mere and andre. Det er som en tilstand og 

mindre som er et øjeblik...” 

 

”Nu og da. Måske en gang hver anden uge” 

 

”Jeg ved det ikke - det er afhængigt af mit humør.” 

 

”Svært at sige, måske en gang hver halve år” 

 

”Altid” 

 

Det er meget forskelligt hvor ofte de folk jeg har interviewet oplever denne tilstand. 

Og derved svært at konkludere noget ud fra de svar jeg fik. Det skulle kunne være 

interessant at se nærmere på de interviewedes arbejdsmetoder- for at undersøge om de 

som oplever tilstanden oftere har opfyldt de ydre og indre betingelser. Eller om det er 

helt andre ting som er med til at afgøre det. 

 

Til det sidste spørgsmål som lyder følgende Hvad giver det dig? fik jeg nogle af disse 

svar: 

 

”Afslapning, jeg er mere i forbindelse med mig selv… Det føles som om at man er 

god ved sig selv.” 

 

”Jeg stoler fuldstændigt på mig selv og min proces. Og jeg bliver fri for afbrydelser.” 

 

”Forvirring og opdagelser.” 

 

”Ofte er det ret konstruktivt..”  

 

”Glæde” 

 

Svarene til dette spørgsmål passer godt hvad min egen opfattelse af hvad tilstanden 

tilbyder mig. Det vil jeg uddybe i næste afsnit. Interviewene har givet mig mange 



mulige svar og har støttet min opfattelse af folk omkring mig oplever tilstanden. 

Mange beskriver både hvordan det føles og definerer den meget tæt på, hvad jeg selv 

har gjort. Jeg finder dette utroligt interessant. Min undersøgelse gav mig en del svar, 

men rejste også mange nye spørgsmål. 

 

 

Hvad tilbyder tilstanden og hvorfor anser jeg den som vigtigt? 

 

Tilstanden og flow oplevelsen tilbyder et intens nærhed og nye opdagelser. Den 

tilbyder et hundrede procent fordybelse og koncentration. En boble uden uro. Jeg tror 

at tilstanden er vigtig fordi den bidrager til optimal nydelse og lykkelige oplevelser. 

Hvisman med sit arbejde kan opnå tilstanden og opleve flow vil det udvikle 

mennesket mere. Oplevelsen kan fungere som en gulerod for at kæmpe sig frem mod 

nye kundskaber. Jeg tror at disse oplevelser giver energi og lyst til at arbejde mere og 

er med til at udvikle vores kundskaber. Vi kan forbedre vores livskvalitet ved at 

udforske oversete uudforskede færdigheder. 

Mihaly Csikszentmihalyi skriver:  

”…kun få mennesker bevæger sig hinsides disse fysiske aktiviteter for at udforske de 

næsten ubegrænsede muligheder for nydelse…”
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Han mener at der er så meget mennesket ikke opdager på grund af vores lukkede sind 

og vores uudviklede evne til at styre vores bevidsthed. Ifølge Mihaly 

Csikszentmihalyi kan flow oplevelser opstå ved alle aktiviteter, men det handler om at 

lære sig at komme ind i tilstanden. Jeg synes at dette er enormt interessant at man kan 

lære sig at styre sin bevidsthed.Og jeg undrer mig om det virkeligt er muligt? Hvis det 

er muligt at lære sig selv at komme ind i tilstanden når man vil, ser jeg et virkeligt 

stort potentiale i det. 

Csikszentmihalyi mener at det er relativt nemt at lære at forstå kroppens muligheder 

for at fremkalde flowoplevelser
xx

. Hvis man ikke træner sine færdigheder, kan man 

heller ikke forvente at opleve optimale nydelse. At forvandle aktiviteter til 

flowoplevelser kræver at man begynder at være opmærksom og lægge energi på at 

opdage og bemærke ting. Derudover skal man kunne styre aktiviteten.  



At opnå tilstanden er vigtigt for mig, for i denne skabes min tro og min tvivl 

forsvinder. Tilstanden giver mig selvtillid. Jeg får lyst til at skabe og leve. Oplevelsen 

af tilstanden er årsagen til at jeg har valgt denne levevej. Jeg bliver glad af at arbejde. 

At være i tilstanden gør mig lykkelig og følelsen spreder sig efterfølgende i min krop 

og forbliver der nogen tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammenfatning 

Jag har i denne opgave betragtet og undersøgt sindstilstanden hos den skabende 

kunstner. Mine informationskilder har hovedsaligt været teoretiske men interviewene 

med de 10 kunstnere har givet mit essay en nutidig synsvinkel. Jeg har sammenlignet 

tilstanden med legens tilstand og forsøgt at finde de ting,der er fællesnævnere og hvad 

som skiller dem ad. Jeg har fundet frem til at legens tilstand og sindstilstanden hos 

den skabende kunstner har samme fornemmelse af tidsløsheden og følelsen af sin 

egen verden. Begge tilbyder nærhed og intensitet igennem en stærk optagethed, man 

opsluges af begge tilstande. Både legen og kunsten er en måde at formidle fantasien 

ind i virkeligheden. Legen sker på andre betingelser end ved skabelsen af kunsten og 

legen har andre formålend kunsten. Kunsten har til formål at formidle et budskab. 

Legen slutter hvis den ikke er behagelig- det gør den kunstneriske proces ikke.  

Jeg har fordybet mig i tilstanden, forsøgt at finde frem til hvad der skal til for at den 

kan opstå, hvad der definerer den, hvordan det føles at opleve den og hvor ofte den 

opstår. Tilstanden kan ses som et individuelt fænomen. Jeg har fundet frem at den kan 

beskrives som ensvævende følelse af tidsløshed og af nye lynnedslagneopdagelser. 

Følelsen kan sammenlignes med drømmen om at flyve og at være forelsket. For at 

komme ind i tilstanden kræves koncentration og kundskaber og ingen forstyrrelser 

udefra. Der skal være en passende balance mellem udfordringer og ens færdigheder. 

For at flow kan opstå skal man konstant udfordres da det tvinger en til at koncentrere 

sig fuldt ud. Tilstanden er i sig selv motiverende og bliver målet med aktiviteten.  

Jeg har haft svært ved at finde frem til et svar på hvor ofte tilstanden opstår.Det 

fremgik af interviewene at det er meget individuelt hvor ofte den opstod for dem. 

Csikszentmihaly mener det handler om at lære sig at komme ind i tilstanden. Det er 

ifølge ham et spørgsmål om træning af ens opmærksomhed, der afgørhvor ofte flow 

kan opstå. Ved at styre aktiviteten kan man forvandle alle aktiviteter til 

flowoplevelser.  

Jeg tænker at det kan være svært at fortælle om ens ”manglende inspiration”. Jeg tror 

at for mange kunstnere hænger skabelsesprocessen, inspirationen, følelsen af flow 

sammen med opfattelsen af ens egen succes. Jeg forestiller mig at man ikke fortæller 



at man ikke hele tiden er inspireret da det måske kan virke svært at åbne op og 

fortælle om den inderste kerne i ens skabelsesproces. 

Det har været en spændende og givende udforskning. Min udredning har ført mig til 

ny viden og mulige svar. Jeg er spændt på at udforske min nye viden i praksis. Det 

nye spørgsmål er om jeg kan lykkes med at komme ind i tilstanden når jeg vil? Det 

venter som et uudforsket område på mig.  
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