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Abstrakt
I min uppsats undersöker jag om det går att hitta en mer användbar bild av begreppet ”kreativitet” 

och föra in den i bildundervisningen. Jag reder ut kreativitetens grunder och ställer upp ett antal 

användbara förutsättningar som jag tar med mig till en undersökning på en partnerskola. Här ville 

jag undersöka hur eleverna tar emot och genomför ett platsspecifikt konstprojekt där 

omständigheterna speglar de kunskaper jag funnit i uppsatsarbetet. Vidare redovisar jag denna 

undersökning och diskuterar mina observationer därifrån. Slutligen funderar jag över hur man 

skulle kunna använda resultatet från undersökningen i bildsalen.

I min gestaltande undersökning försöker jag finna formen för de slutsatser jag dragit i mitt 

teoretiska arbete. Jag arbetar platsspecifikt för Vita Havet på Konstfack där jag placerar ett objekt 

med egenskaper från min uppsats; ett mobilt, kreativt rum på hjul. Till form, färg och funktion är 

detta tänkt att avskilja besökaren från omgivningen, tillåta ett obemärkt fokus på densamma och 

genom en uppsjö kreativa verktyg möjliggöra en konstnärlig bearbetning av den. Objektet är 

nästan kubiskt, klätt i mattsvart textil och försett med utkiksfönster klädda i spegelfilm, vilket 

omöjliggör insyn. En besökare kan flytta runt kuben till lämplig plats och där ostört betrakta och 

bearbeta platsen/företeelsen.
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1. Inledning

Bakgrund

Initialmotstånd

Under åren på bildlärarutbildningen här på Konstfack har jag haft förmånen att vistas på en hel 

rad olika praktikplatser. Något som slagit mig mer än en gång är hur svårt det är att förutsäga hur 

lektionsupplägg och projekt kommer att tas emot, där finns en alldeles egen inbyggd (o-)logik 

som är knepig att hitta ett botemedel mot. Annars produktiva elever tvekar, somliga sätter igång 

men tappar fart och andra står helt still och kommer inte ur fläcken. Ibland finns, kort sagt, ett 

initialmotstånd som bara verkar överbryggbart med bildlärarens idoga kringrännande och 

entusiasmerande. 

I min värld, eller i mitt hjärta kanske snarare, är bildämnet den självklara växelstationen mellan 

skolan och livet "där ute". Skolan kan ju vara rätt teoretisk till sin natur och säkert en ganska 

trång plats där litet eller inget av elevernas vardag sipprar in. Bildämnet ÄR unikt till sin natur: 

här ges utrymme för andra texter än läroböckernas, eleverna kan formulera tankar och 

gestaltningar kring det som är väsentligt i deras liv, inte bara i deras skolliv. Bildalen kunde vara 

arenan där skola och ämnen från det ”civila” livet möts. 

Om vi skapar förutsättningarna vill säga. Bildämnets möjligheter som andrum och utrymme för 

andra texter hänger helt och hållet på att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för flesta möjliga, 

ett slags maximerande av antal aktiva elever i bildsalen. Inte i form av sänkta krav eller genom att 

göra bildämnet till något slags pyssel- och utsmyckningsämne, utan genom att försöka förstå 

vilka förutsättningarna för elevernas arbeten i bildsalen är, att hitta fruktbara strategier att 

använda när arbetet i bildsalen går trögt. Nyckeln ligger i en genomlysning av det vildvuxna 

begreppet "kreativitet", tror jag. Att försöka granska fenomenet och applicera lärdomar från 

denna undersökning i verkliga lärosituationer. Det är avsikten med denna uppsats.
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Kreativitet 

 I Svenska Akademiens Ordlista står att läsa: ”Kreativ – adj. skapande, nydanande, produktiv”, 

alltså beskrivande en inneboende förmåga att ur ett sammanhang hämta fram nya, användbara 

tankar eller ting. Att denna förmåga är unikt mänskligt och har hjälpt människan övervinna 

svårigheter genom hela släktets existens är säkert en av förklaringarna till ordets positiva klang, 

och bidrar säkert till ordets spridning idag. Samtidigt finns en risk att vi förlorar greppet om 

begreppet när ”kreativitet” kan beskriva vad som helst. 

Och för oss bildlärares vidkommande kan man undra vilken roll begreppet "kreativitet" spelar i 

bildsalen. Vi är ju inte bara bildlärare utan människor också (sic!), och därmed lika mycket del av 

språkbrukets förändring som någon annan. Det är möjligt att ”kreativitetens” 

begreppsförskingring får konsekvenser när vi tar med oss den till jobbet. Det råder nog en mer 

eller mindre uttalad uppfattning att vi ”pysslar med kreativitet” i vårt ämne och bildsalen är 

skådeplatsen där det sker, så man kan undra vilken slags ”kreativitet” som blir möjlig om den 

ansvarige pedagogen endast har en diffus bild av vad kreativitet är. 

Syfte och frågeställning
I denna uppsats hoppas jag hitta ny kunskap som jag kan använda i min framtida bildlärarroll. Jag 

undersöker begreppet "kreativitet" och försöker lära mig mer om dess förutsättningar. Ordet 

används ju i snart sagt vilket sammanhang som helst; människor, platser och produkter tillskrivs 

denna mirakelegenskap. Jag vill se om det går att hitta en tydligare definition på den och vilka 

dess förutsättningar är. 

Och för mig som blivande bildlärare vore det intressant att finna arbetsmetoder baserade på dessa 

nya insikter, metoder att lättare "få igång" klasser och enskilda elever. Det kan ju vara ganska 

besvärligt att dra igång klasser och enskilda elever ibland, så nya strategier vore välkomna. Min 

fråga blir alltså: kan ett tydligare kreativitetsbegrepp skapa förutsättningar för ett fruktbarare 

bildämne?
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Urval och avgränsning 
 Jag väljer att undersöka något högst "typiskt" för bildämnet: eleverna förväntas fungera 

”kreativt” i bildsalen. Till skillnad från andra ämnen i skolan finns inget facit att gå efter, utan 

elevernas roll är att leverera lösningar på ställda uppgifter i form av verk av olika slag. Vidare 

finns inte heller patentlösningar på varje given uppgift, eleverna bör komma med en ny lösning 

för varje uppgift de tilldelas. Ett tufft jobb, som alla verksamma inom de skapande konsterna vet. 

Detta visar sig, tycker jag, ibland som en trög startsträcka när eleverna försöker komma på egna 

idéer, kollar in och apar efter kompisarna eller helt enkelt förblir passiva i brist på uppslag som 

passar. Jag hoppas hitta sätt att komma över denna tröskel genom att ”vässa” uppgifterna så att 

förutsättningar att få igång eleverna förbättras.

Med andra ord blir mitt undersökningsfält: Går det att sålla fram en tydligare bild av vad 

kreativitetens förutsättningar är och hur skulle man kunna tänkas applicera detta förtydligande i 

bildsalen på gymnasienivå? 

Metod/tillvägagångssätt
Jag börjar med att etablera ett tydligare och mer användbart kreativitetsbegrepp. Detta tar jag mig 

an via studier av ett antal texter av olika slag, främst böcker av forskare inom 

kreativitetsforskningens område .  

Jag applicerar de slutsatser jag dragit i studierna av kreativitetslitteraturen på ett verkligt projekt, i 

detta fall ett antal undervisningstillfällen med två grupper om 10-12 personer i gymnasiets andra 

och tredje årskurs på Höglandsskolan i Bromma. Med inspiration från så kallad aktionsforskning, 

det vill säga genom att observera ett pedagogiskt projekt ur ett före/under tiden/efter-perspektiv, 

närstuderar jag projektstarten, dess mottagande, idé- och arbetsprocesser.  

 

Gestaltning

Den gestaltande delen av undersökningen är ett försök att finna en form för de nya kunskaper jag 

funnit i den teoretiska delen. Jag bygger en mobil kreativitetsinkubator för Vita Havet på 
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Konstfack med vars hjälp jag försöker undersöka plats, avskildhet, fokus, kreativa verktyg, 

utsida/insida, blickar och en mångfald andra frågeställningar som dyker upp.

Teoretiskt perspektiv 
Undersökningen är gjord ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv1. Den andlige fadern till 

denna teoribildning är Lev Vygotskij, en herre som figurerar på flera platser i denna uppsats. Om 

socialkonstruktionismen kan man säga att den låter allt mänskligt vetande och kunskapande vila 

på social interaktion. När vi växer upp lär vi oss inte världen omkring oss i sig, utan tar in en 

gemensamt överenskommen representation av den, lär oss dess koder och möjligheter. I detta är 

språket centralt, genom det tar vi till  oss de symboler och värderingar som kulturen vävs av. Allt 

vetande och därmed verkligheten själv är därför en gemensam process, stadd i förändring genom 

historiska och kulturella förutsättningar. Språket och social interaktion skapar verkligheten och 

formar kunskaper, men skapar inte hela tiden nytt. Snarare reproduceras redan erövrade, 

gemensamma mönster, och en central fråga för socialkonstruktionismen blir därför vad som 

reproduceras, varför och av vem.  

 

2. Ett användbart kreativitetsbegrepp
New, appropriate, surprising

Med några (och inte särskilt dramatiska) skillnader använder kreativitetsforskare följande ord när 

kreativiteten skall beskrivas: 

”Creativity is the ability to produce work that is both novel (i.e., original, unexpected) and 

appropriate (i.e., useful, adaptive concerning task constraints).”2

 

1 Tegnér, Kajsa (2007) Om pedagogik på socialkonstruktionistisk grund, Stockholm: Konstfack
2 Sternberg, Robert J., red. (1999), Handbook of Creativity, Cambridge: Cambridge University Press, s. 3

8



“For my purposes, I hold to a broad conception of creativity that has been widespread among 

creativity researchers since the 1979s: Creativity is a socially recognized achievement in which 

there are novel products.”3

“Creativity - a term used in the technical literature in basically the same way as in the popular, 

namely, to refer to mental processes that lead to solutions, ideas, conceptualizations, artistic 

forms, theories or products that are unique and novel.”4

 

 “Creativity is the ability to come up with ideas or artifacts that are new, surprising and valuable. 

Ideas here include concepts, poems, musical compositions, scientific theories, cookery, recipes, 

choreography, jokes – and so on. `Artifacts` include paintings, sculptures, steam engines, vacuum 

cleaners, pottery, origami, penny whistles – and many other things you can name.”5

 

En elegant sammanfattning av begreppet som är föremålet för denna uppsats. Kreativiteten är 

alltså skapandet av nya, överraskande och passande produkter där ”produkter” kan vara allt som 

räknades upp i det senaste citatet och ännu mycket mer. Här ser vi på slutresultatet av 

kreativitetsprocessen, men vad jag till en början är intresserad av är processen i sig. Sålunda:

Ung vetenskap

När jag nu ger mig i kast med den moderna kreativitetsforskningen måste jag först förtydliga att 

det är en relativt ung disciplin, där riktning och mål ännu inte är helt överenskomna. Huvudlinjer 

och centrala teman debatteras fortfarande och detta kan man kanske se både som ett utslag av 

ämnets relativa nyhet, men även som ett direkt resultat av det svårfångade i forskningsobjektet.  

”It seems fitting to speak about a ”creative” effort only when the outcome leads to surprise. The 

step which is taken exceeds the limits of the predictable. Then there is a problem of 

3 Sawyer, R. Keith m.fl. (red.) (2003), Creativity and Development, New York: Oxford University Press, s. 20

4 Johnson-Laird, Philip N., (1988/1989), “Freedom and constraint in creativity”, i Sternberg, Robert J. (red.) The 

nature of creativity. Contemporary psychological perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, s. 203

5 Boden, Margaret A. (1990/2004), the Creative Mind. Myths and Mechanisms, London: Routledge, s. 1
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reconstruction: a clever outsider who tries to find out how it was done may find it very difficult to 

retrace the path which has been followed.”6

 

Kreativitetsforskningen har i huvudsak kommit att hamna under den kognitiva forskningens 

paraply, och det är här jag hämtar stoff för min undersökning. För ett närmare studium av den 

mångfacetterade forskningen på området hänvisar jag till litteraturlistan samt till 

översiktssökningar på Internet.

Men låt oss inte gå händelserna i förväg! Vi gör en resa tillbaks i tiden för att bekanta oss med 

den förste som formulerade en samlad, modern kreativitetssyn men även för att försöka skapa en 

stabil grund att stå på inför vidare resonemang i frågan. En första förutsättning för en diskussion 

om kreativiteten och vad den är måste vara att etablera vad vi gör med den och vad den gör med 

oss. 

Lev Vygotskij 1896-1934

 Lev Vygotskij var en rysk forskare som föddes i det dåtida Tsarryssland, dog i det uppståndna 

Sovjetunionen och var verksam under ett par korta år däremellan på 1920-, och 1930-talet. Med 

utgångspunkt i sin doktorsavhandling Konstens Psykologi från 1925 ägnade sig Vygotskij under 

resten av sin levnad åt forskning inom psykologin. Hans forskning var banbrytande och ledde till 

insikter som i många avseenden står sig ännu i denna dag. Han var verksam inom 

utvecklingspsykologi, pedagogik och barns utveckling. Dessvärre blev Vygotskijs livsgärning 

kort och han dukade under för tuberkulos redan vid 37 års ålder. Dessutom förbjöds hans böcker 

av det Stalinistiska Sovjet kort därefter, så hans arbeten föll snart i glömska och nådde inte 

utanför Sovjets gränser förrän på 1960-talet. Under 1980-talet däremot kom hans tankar i ropet 

igen och sedan dess betraktas han som en av de stora på psykologins område. Hans kanske 

främsta arv är att han genom delar av sitt arbete lade grunden för det som idag kallas 

socialkonstruktionismen, numera en övergripande kulturhistorisk teori där bland annat beskrivs 

hur barn skolas till medlemmar i en viss kultur eller grupp genom samspelet med föräldrar och 

andra viktiga vuxna. I dessa sociala situationer lärs och övas förmågan att hantera kulturspecifika 

6 Halldèn, Sören (1997) Creativiity and the evolutionary viewpoint, i Andersson, Åke E. & Sahlin, Nils-Eric (red..) 

The complexity of creativity, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, s.17
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symbolsystem, som till exempel skriften och talandets mönster, men i vidare mening överförs 

även det kulturspecifika sättet att tänka och vara. Även praktisk kunskap överförs kulturspecifikt, 

det kan vara att lära sig simma och fiska i en viss kultur eller att lära sig cykla och knyta 

skosnören i en annan och denna kunskap erövras genom aktiviteter.7 Denna kultur synliggörs i 

gemensamma, kulturspecifika artefakter och tecken med överenskommen mening.

Fantasin gör entré

”Kreativitet kallar vi en 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 existerar och ger sig till känna i människans inre.”8

 

Vygotskij menar att kreativiteten (eller ”fantasin” som han kallar den i en översättning från 

ryskan) är ett av verktygen i människans socialiseringsprocess, ett allmänmänskligt sätt att 

interagera med omvärlden. Enligt honom är människans medvetande i en ständig, dialektisk 

dialog med den omgivande kulturen via två huvudspår: reproduktion och kreativitet, där 

reproduktionen (eller upprepandet av redan erfaret) är intimt förknippat med minnet och absolut 

nödvändigt för själva tänkandet och därmed för stabiliteten i individ och samhälle9. Kreativiteten 

däremot är det som möjliggör nya erfarenheter, nya sätt att vara, nya sätt att betrakta sin omvärld. 

Sådan mänsklig aktivitet som inte resulterar i återskapandet av tidigare intryck eller handlingar ur en 

människas erfarenhet, utan ger upphov till nya bilder eller handlingar, kommer alltså att utgöra detta 

andra slag av beteende – det kreativa eller kombinatoriska. Hjärnan är inte ett organ som bara bevarar 

och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är också ett organ som kombinerar, som kreativt 

bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt beteende av element ur dessa tidigare erfarenheter.

 

7 Tegnér (2007), s.2-6
8 Vygotskij, Lev S, (1930/1995) Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: Bokförlaget Daidalos, s.11

9 Ibid, s. 11-13
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Kreativiteten är en medvetandeprocess

Dessa tankegångar återfinner vi långt senare i en snarlik beskrivning. Och här får vi även en 

inblick i vad ”medvetande” är och vilken funktion det har. Peter Gärdenfors, som är en sentida 

efterföljare till Vygotskij och hans tankar som långt senare skulle komma att kallas 

socialkonstruktionistiska , lägger ett tydligt evolutionärt perspektiv på både medvetandet och 

kreativiteten i sin bok Den meningssökande människan: Genom uppkomsten av ett medvetande 

och dess möjligheter till föreställningar om alternativa handlingar i fantasin skaffar sig 

människorasen ett försprång i kampen för överlevnaden. Medan andra djur är hänvisade till en 

potentiellt livsfarligt trial-and-errormetod i erövrandet av ny kunskap, kan människan föreställa 

sig olika alternativ och dess konsekvenser i sin inre värld, som idé, som en rent intellektuell 

handling. Genom denna tankesimulering slipper människan riskera liv och lem i riskfyllda 

beteenden och maximerar således överlevnadschanserna radikalt.10

”Fantasin är den inre världens motor /…/. Det är den som plockar fram olika möjligheter att 

fundera över – att bygga upp simuleringar kring. Ju rikare fantasi du har, desto flera tänkbara 

möjligheter kan du skapa dig och desto större chans att du hittar en möjlighet som leder till ett 

gott beslut.”11

 

Kognitionsforskaren Mihaly  Csikzentmihaly beskriver sambandet mellan medvetande och 

kreativitet såhär:

Medvetandets funktion är att skapa information om vad som händer utanför och inom organismen på 

ett sådant sätt att det kan värderas och användas som utgångspunkt för kroppens olika aktiviteter. I den 

betydelsen fungerar medvetandet som en clearingcentral för förnimmelser, varseblivningar, känslor 

och idéer som prioriteras i den ständiga strömmen av information. Utan medvetandet skulle vi 

fortfarande ”veta” vad som hände, men vi skulle vara tvingade att reagera på ett instinktivt, mekaniskt 

sätt. Med hjälp av medvetandet kan vi avsiktligt bedöma vad sinnena berättar för oss och reagera i 

enighet med det. Vi kan också skapa information som inte fanns tidigare: det är tack vare medvetandet 

som vi kan dagdrömma, ljuga, skriva underbara dikter och tänka ut vetenskapliga teorier.12

10 Gärdenfors, Peter (2006): Den meningssökande människan, Stockholm: Natur och Kultur
11 Ibid., s.15

12 Csikszentmihaly, Mihaly (1990), Flow. Den optimala upplevelsens psykologi, Stockholm: Natur och Kultur, s.44 
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Skaparen av allt mänskligt

Om jag för ett ögonblick återvänder till Vygotskij så konstaterar han att allt mänskligt är ett 

resultat av den inneboende fantasin som fört oss allt högre på utvecklingsstegen. Han säger att 

allt av människan skapat är kristalliserad fantasi, resultatet i den verkliga världen av sådant som 

från början bara var idéer i någons medvetande. Människan har en inbyggd strävan att se sina 

idéer förverkligas.

 

”/…/ Detta kännetecken är fantasins strävan efter att ta gestalt. Detta är också själva grunden och 

drivkraften i i skapandet. Varje skapelse av fantasin som utgår från verkligheten strävar efter att 

beskriva en fullständig cirkel och ta gestalt i verkligheten.”13

 

Vi kan alltså tacka (eller skylla på) denna medvetandeprocess och dess strävan att förverkligas för 

hela den mänskliga civilisationen i all dess härlighet och misär. 

Vuxna kreativare än barn

Dessutom visar Vygotskij på ett annat samband mellan redan erfaret och kreativiteten. Av rent 

kvantitativa skäl möjliggör en större erfarenhet helt enkelt en rikare fantasi. Det finns mer stoff 

att skapa nytt ur och vuxna har därför bättre förutsättningar till kreativt arbete än barn. 

 Okej, då har jag lagt grundstenen till en bättre förståelse för vad kreativitet är. Historien är 

någorlunda på plats, liksom sambandet mellan medvetandet och fantasin. Att den är 

allmänmänsklig och ständigt närvarande har jag också sett, liksom att erfarenheten är en direkt 

förutsättning för en rik kreativ mylla att gräva i. Nu tar jag ett kliv närmare mitt studieobjekt för 

att försöka förstå hur den kreativa processen går till samt hur och varför vi skapar ny information 

ur befintlig.

Problemlösning

”Skulle vi säga att en person som av en slump kommer på en ny och avgörande upptäckt är 

kreativ? Knappast. Kreativitet kräver att man är målinriktad, att man har för avsikt att lösa ett 

13 Vygotskij, (1930/1995), s.49
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givet problem. Slumpen kan hjälpa oss på traven, men om inte avsikten att besvara en fråga eller 

lösa ett problem finns där har vi heller ingen kreativitet.”14

 

Det är som ett svar på ett inre eller yttre behov som kreativiteten aktiveras. Det kan handla om att 

anpassa sig till en specifik miljö, att tillfredsställa olika behov eller lusten att uttrycka sig i poesi 

eller genom konst. Gemensamt för dem är att det måste uppfattas som om detta behov försätter 

kroppen i obalans och alltså kräva en åtgärd för att denna balans skall återställas. 

”En varelse som vore fullkomligt anpassad till den omgivande världen, en sådan varelse skulle 

inte kunna vilja någonting, skulle inte kunna sträva efter någonting och skulle, naturligtvis, inte 

heller kunna skapa någonting. Därför grundar sig skapandet alltid på en bristande anpassning, ur 

vilken det uppstår ett behov, en strävan eller önskan.”15

 

Och nu är jag framme vid ”pudelns kärna”, vid de mekanismer som träder i kraft för att hjälpa oss 

anpassa oss till situationer av behov, strävan eller önskan: Hur går det till när vi försöker åtgärda 

orsaken till denna känsla av obalans? Hur kan vi anpassa vårt handlande efter information som vi 

själva skapar? 

Som nämndes tidigare är den kreativa processen ett växelspel mellan individens erfarenheter och 

en förmåga att använda denna kunskap i nya kombinationer på ett sätt som passar den uppkomna 

situationen. I detta arbete har medvetandet två verktyg: Dissociationen och associationen. 

Dissociationen

De inre och yttre förnimmelser som möter det nyfödda barnet bildar ursprunget till denna 

process. Med dessa erfarenheter som material börjar en komplicerad process där intrycken 

bearbetas. Till en början sker denna process endast långsamt, men tar fart allt eftersom intryck 

hämtas in, bearbetas och i sin tur bildar material för fortsatt arbete.

14 Sahlin, Nils-Eric (2001), Kreativitetens filosofi, Nora: Bokförlaget Nya Doxa, s. 56

15 Vygotskij (1930/1995), s. 35
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I början av denna process finns, som vi redan vet, alltid de yttre och inre förnimmelser som bildar 

grunden för våra erfarenheter. Det som barnet ser och hör blir på så vis de första stödjepunkterna för 

dess kommande skapande. Det samlar material ur vilket dess fantasi i fortsättningen skall skapa. Sedan 

följer en mycket komplicerad process då detta material bearbetas . De viktigaste beståndsdelarna i 

denna process är dissociationerna och associationerna i de varseblivna intrycken. Varje intryck utgör 

en komplicerad helhet, som består av en mängd olika delar. Dissociationen består i att denna 

komplicerade helhet liksom styckas upp i bitar, varvid vissa får företräde framför andra, några bevaras 

och andra glöms. Dissociationen är sålunda nödvändig för fantasins fortsatta verksamhet. /…/. Denna 

process är grundläggande för människans hela intellektuella utveckling, den ligger till grund för det 

abstrakta tänkandet och för begreppsbildningen.16

 

Att klippa banden

För att kunna förena gammal kunskap på nya sätt krävs alltså att vi först klipper upp de band som 

förbinder delelementen i ursprungsupplevelsen. Denna mänskliga förmåga att urskilja delelement 

ur en komplicerad helhet befriar delarna och gör dem tillgängliga för att sättas in i nya 

sammanhang, en fantasins Legolåda om jämförelsen tillåts. Och om vi för ett ögonblick betänker 

all den erfarenhet en människa besitter och sedan föreställer oss att de delminnen den består av i 

sin tur delas upp i sina beståndsdelar får vi ju en hart när oöverskådlig mängd byggstenar att 

laborera med. På detta sätt tycker jag även att den vuxnes bättre förutsättningar till kreativt arbete 

illustreras tydligt – en vuxen har helt enkelt ett långt mycket större antal legobitar till sitt 

förfogande att sätta samman till nya, oväntade former.

Omformning

När denna dissociationsprocess bearbetat och delat upp erfarenhet i enheter inleds en anpassning, 

skulle man kunna säga. Delelementen genomgår nu en förändringsprocess, de förstoras, 

förminskas, förskjuts och förvanskas enligt ett komplext inre raster. Detta raster kan sägas vara 

dynamiken i summan av individens tidigare erfarenheter, dess behov och självbild.

Denna process av förändring eller förvanskning grundar sig på dynamiken hos våra inre nervimpulser 

och de bilder som motsvarar dem. Spåren av de yttre intrycken samlar sig inte orörliga i vår hjärna, 

som sakerna på botten av en korg. Dessa spår blir processer, de rör sig, förändras, lever och dör, och 

16 Ibid.,  s. 31
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denna rörelse borgar för deras förändring under inverkan av inre faktorer, som förvränger och 

omarbetar dem.17

 

Den kunskapsbank som den växande människan bygger upp är alltså inte lagrat på ett noga 

avgränsat sätt likt en hårddisk i en dator, utan är komplexa informationer med delintryck, 

korskopplingar med andra minnen och har därmed en utbredning som kan sträcka sig över stora 

delar av personens samlade livserfarenhet. Det kreativa resultatet baseras ju helt och hållet på 

dessa minnen, så man skulle kunna säga att kreativiteten som föds är resultatet av en lång 

historia. 

Associationen

Dags så för det Vygotskij så beskrivande kallade den kombinatoriska förmågan, det vill säga vår 

förmåga att genom associationer sätta samman de dissocierade och förändrade elementen på nya 

sätt. Denna associativa process är central för kreativiteten och kan vara antingen ögonblicklig 

eller sträcka sig över tid.

När människan ställs inför ett inre eller yttre behov eller önskan aktiveras den associativa 

mekanismen. Behovets art, omständigheterna, och tidigare liknande erfarenheter sätter igång ett 

sökande som sker enligt det inre tillståndets raster. De dissocierade bitarna i människans 

minnesbankar ”scannas av” efter dess enskilda, associativa kvalitet och förs samman med andra 

enligt den associativa logik som svarar mot det behov som råder för stunden. Individen har 

identifierat ett tillstånd av upplevd obalans inom eller utom organismen och har genom 

associationsprocesser sökt hitta lösningar på den uppkomna situationen.18 

Säckpipa och atomklyvning 

Detta är det unika med oss människor, vi skapar ur djupet av vår erfarenhet nya strategier för att 

anpassa oss till livets obalanser, i litet och i stort. Och denna nya kunskap vi formar blir givetvis 

del av vår samlade kunskap och bildar därför i sin tur råmaterial för vidare kreativt arbete. 

17 Ibid., s. 32

18 Ibid., s. 34
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”Man lär så länge man lever” säger man ju, men jag undrar om inte ”Man anpassar sig så länge 

man lever” är närmare sanningen. Denna egenskap att kunna omforma och omformas är vad som 

gjort människan så framgångsrik som art. På gott och ont är människan det enda djur som spritt 

sig över hela jordklotet. Vi finns i öknar och i regnskogar, i snö och i gassande sol, i berg och 

dalar och vi har till och med satt fot på månen. Vi kan klyva atomer, byta hjärtan, titta bort till 

universums utkanter och spela säckpipa. 

”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 

 

Att allt detta kommit till stånd och inte förblivit rena drömmerierna inom individen, att idéer så 

att säga springer ur människor och kommer andra till gagn (eller förtret) kan vi tacka den så 

kallade kristalliseringsdriften för.

Kristalliserad fantasi  

/…/ denna företeelse för oss avslöjar det sista och viktigaste kännetecknet hos fantasin, utan vilken 

den bild som vi tecknar skulle vara ofullständig när det gäller det allra väsentligaste. Detta 

kännetecken är fantasins strävan att ta gestalt. Detta är också själva grunden och drivkraften i 

skapandet. Varje skapelse av fantasin som utgår från verkligheten strävar efter att beskriva en 

fullständig cirkel och ta gestalt i verkligheten.20

 

Anledningen till att fantasier uppstår är ju för att organismen försöker svara upp till ett upplevt 

behov, så det ligger så att säga i deras natur att vilja förverkligas, att åtgärda det uppkomna 

behovet i verkligheten. De impulser som sätter igång det kreativa arbetet strävar alltså att bli 

aktiva genom skapande och omforma föremålet för uppmärksamheten. 

19 Ibid., s.50 

20 Ibid., s. 49
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”/…/. I sin normala och fullständiga form slutar viljan i handling /…/ Den skapande fantasin 

strävar i sin fullständiga form efter att bekräfta sig själv och ta gestalt genom en handling som 

inte bara existerar för skaparen själv, utan också för andra.”21

Kreativiteten är allmängiltig

Tilläggas bör även att den kreativa processen som den beskrivits hittills inte är områdesspecifik i 

någon mening. Det finns ingen musikalisk kreativitet, ingen poetisk eller konstnärlig kreativitet. 

Processen är densamma, utfallet olika. Så anpassningsbar är den alltså att den kan handskas med 

livets alla aspekter.

Som jag snuddade vid för ett par meningar sedan kan tiden som går mellan att ett behov 

identifieras och att en adekvat lösning på problemet hittas variera från ett kort ögonblick till en 

hel livstid, beroende på arten av behov och dess komplexitet.

Rekapitulation

Hittills har vi rört oss över marker där grunderna för kreativiteten berörts, och även om olika 

forskare tycker olika om detaljerna så kan det som berörts bilda grunden för en tydligare bild av 

kreativiteten. Låt oss sammanfatta vad vi hittat så långt, som en slags checklista inför resten av 

uppsatsen.

 

 Kreativiteten är ett dialektiskt växelspel mellan erfarenhet och kreativitet, där

 erfarenheten genom dissociation spjälkas upp i mindre beståndsdelar som

 omformas efter personens inre raster av drivkrafter och

 sätts samman i nya kombinationer av associativa mekanismer som ställer samman dem i 

enlighet med det uppkomna problemet

 Den kreativa processen strävar alltid efter att förverkligas

21 Ibid., s. 49
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Åter till kreativiteten

Då har jag grunden till vårt kreativitetsbygge klart, måhända inte en grund att bygga slott på, men 

realistisk i så måtto att jag nu känner till kreativitetens natur och dess roll som 

”anpassningsmaskin”. Med detta avklarat tycker jag att jag kan börja snickra på överbyggnaden, 

försöka lära mig något om under vilka förutsättningar kreativitet främjas. Och med detta 

perspektiv för ögonen närmar jag mig hela uppsatsens (och gestaltningens) centrala tema: går det 

att lära sig sätt att främja kreativt arbete i bildsalen?

Utan inbördes ranking, (ty därom tvistar de lärda) blir sakkunskapens stimulerande effekt på den 

kreativa processen först ut i mina försök att gallra fram relevanta, applicerbara fakta om 

kreativiteten. Kriteriet för urvalet blir som nämndes tidigare i texten att forskarkollektivet skall 

vara överens i huvudsak. Även här blir det omöjligt att särskilja det finstilta som skiljer åsikterna 

åt, så jag koncentrerar mig på det som (i huvudsak) förenar dem. 

Sakkunskap

”Knowledge of a domain does not always lead to creativity, but such knowledge does appear to 

be a relatively necessary condition for it; people who do noteworthy creative work in any given 

domain are almost invariably very knowledgeable about the domain.”22

 

Einstein lyckades med en av vetenskapens mest kända bedrifter, formulerandet av den så kallade 

relativitetsteorin, av flera skäl. Att han var en särdeles klipsk kille råder det inga tvivel om. Att 

han dessutom stod lite grand utanför den traditionella forskarvärlden gav honom utrymme att 

tänka i nya banor. Men framför allt var han oerhört kunnig. Endast med sakkunskap låter sig de 

inbördes komplexa komponenter som han kombinerade till sin slutsats behärskas och användas. 

Ett atypiskt exempel, javisst, men ett exempel som illustrerar hur viktigt det är att väl känna till 

det område man skapar inom. I stort och i smått, för Einstein eller vardagsbekymmer gäller 

detsamma: kreativitet förutsätter kunskap.

22 Nickerson, Raymond S. (1999) “Enhancing Creativity”, I Sternberg, Robert J. (red.) Handbook of Creativity, 

Cambridge: Cambridge University Press, s. 409
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Försök till exempel att komma på ett riktigt nyskapande äppelkaksrecept. För att lyckas med uppgiften 

måste den kulinariske pionjären ha en bra överblick över världens alla äppelkaksrecept. Men han eller 

hon bör även ha kunskap om och känsla för hur äpplets många smaker och dofter harmonierar med 

andra tänkbara ingredienser. Basala äppel- och matlagningskunskaper är helt enkelt en förutsättning för 

att lyckas.23

 

 Avgränsningens fördelar

”In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, Johan Wolfgang von Goethe

(”med begränsade förutsättningar kommer mästaren till sin rätt” – min översättning)

Om någon ber dig att ”göra något kreativt” blir det bara konstigt. Hur då kreativ? På vilket 

område? Här? Nu? Varför då? Kreativiteten finns för att möta specifika behov och hitta sätt att 

tillfredsställa dem. Det krävs därför ett ramverk för att kreativiteten skall kunna användas. För att 

kombinera element ur sin kunskap till något nytt måste man veta vilka associationer som behövs, 

det vill säga till vilket ändamål slutresultatet skall användas och vilka mentala avgränsningar som 

därmed kommer ifråga. Det går bättre om spelregler etablerats. Slumpen i fria tankar kan ge 

enstaka intressanta resultat, men knappast som regel.

”It follows, too, that constraints-far from being opposed to creativity-makes creativity possible. 

To throw away all constraints would be to destroy the capacity for creative thinking. Random

processes alone, if they happen to produce anything interesting at all, can result only in first-time 

curiosities, not radical surprise /…/.”24

 

Idén är den primära kreativitetsbäraren

Nils-Eric Sahlin argumenterar för att det är idén, själva illuminationen, som är det egentligt

kreativa. Det nya uppstår endast i idéögonblicket och allt det andra som kallas kreativt är 

bara följden av detta ögonblick.

23 Sahlin (2001), s. 148

24 Boden, Margaret A. m.fl. (red.), Dimensions of Creativity (1994), London: The MIT Press, s. 79
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Miljöer är sannolikt kreativa därför att det finns kreativa personer i dem./…/. Vi säger att en person är 

kreativ därför att han eller hon har uträttat något, därför att han eller hon utfört en eller flera kreativa 

handlingar. Att ett resultat får en kreativitetsstämpel beror också det på att det är resultatet av en 

kreativ handling. Men bakom dessa kreativa handlingar ligger alltid en kreativ idé eller tanke. Det 

verkar därför rimligt att se idéer som de grundläggande bärarna av kreativitet, Miljöer, personer, 

handlingar och resultat är bara kreativa i en indirekt mening./…/.25

 

Går det att öva upp kreativiteten?

Jo en hel del talar för att det går att öva upp kreativiteten och maximera förutsättningarna för den. 

Raymond S. Nickerson funderar över detta i ett kapitel i antologin Handbook of Creativity Trots 

att forskningen talar både för och emot detta påstående, beroende på vilken litteratur man läser, 

måste vi åter igen konstatera att kreativitetsforskningen är en ung vetenskap där det sista ordet 

ännu inte är sagt. Eller som Nickerson uttrycker det: 

I find the following assumptions about creativity to be plausible if not compelling: (1) Both nature and 

nurture are important determinants of creative expressions; (2) debate over which has the greater effect 

is generally not very useful; (3) essentially all people of normal intelligence have the potential to be 

creative to some degree; (4) few people realize anything close to their potential in this regard; (5) 

creative expression is generally desirable, because it usually contributes positively to the quality of life 

of the individual who engages in it and often enriches the life of others as well; (6) the search for ways 

to enhance creativity – to help people develop more of their potential – is a reasonable quest in the 

absence of compelling evidence that such a search is futile; (7) the evidence, although somewhat 

tenuous, suggests that creativity can be enhanced; and (8) how to enhance creativity is not well 

understood, but there are possibilities that merit exploration.26

 

Med skolan och utbildning för ögonen resonerar Nickerson kring möjligheten att förbättra elevers 

kreativa förutsättningar , och föreslår ett par komponenter som borde ingå i ett sådant strävande.27 

För översiktens skull har jag sammanställt dem i olika tematiska grupper.

25 Sahlin, (2001) s. 55 f.
26 Nickerson., s. 392

27 Ibid.,, s. 407 ff
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Först har vi en grupp ingredienser som jag valt att kalla överenskommelse: 

Det är viktigt att eleverna är införstådda med att kreativitet kan förbättras, samt samtala med dem 

om fördelar och förutsättningar med ett sådant mål. I detta avseende måste man förmedla en 

realistisk bild av förbättringspotentialen, samt poängtera elevens egna ansvar i arbetet. Det gäller 

vidare att uppmuntra elevens självreflektion kring sin utveckling samt försöka matcha eleven till 

självförtroende och risktagande i processen.

Så en grupp förutsättningar jag kallar verktyg:

Kreativt arbete kräver kunskaper, något pedagogen måste uppmuntra genom att ge dem 

grundläggande färdigheter inom olika ämnen och goda sakkunskaper inom ämnet där det kreativa 

arbetet främst förväntas.

Den tredje gruppen skulle kunna heta attityd:

Uppmuntra och belöna nyfikenhet och upptäckarlusta genom en lekfull atmosfär och en sund dos 

skepsis till det som annars tas för givet. Bejaka och tolerera det okonventionella och 

svårdefinierade. Ge eleverna förtroendet att välja egna vägar och hitta egna uppgifter och 

lösningar, låt dem upptäcka hur de arbetar bäst. 

Nästa grupp är ingen grupp utan snarare en uppmaning och får heta hjälpmedel:

Använd kreativa processer som till exempel brainstorming!

Och till sist, men minst lika viktigt för att kreativiteten skall trivas i ditt klassrum, guiden: 

Hitta en bra balans mellan vad som är tillåtet och vilka gränserna är. Förklara varför reglerna 

finns. Föregå med gott exempel (i klassrummet) vad gäller rättvisa, beredvillighet att erkänna fel, 

strävan efter tydlighet, respekt för andras åsikter, nyfikenhet och egen reflektion.

Nils-Eric Sahlin har funderat i liknande banor över vilka kvalitéer i miljön som hjälper 

kreativiteten på traven28. Då dessa är färre än Nickersons listar jag dem helt enkelt, dock har jag 

samlat dem i två grupper för översiktens skull.

28 Sahlin (2001), s.162 ff.
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En kreativ arbetsmiljö genomsyras av

 Generositet. Den goda vanan att dela med sig av kunskap och erfarenhet kan uppmuntras.

 En känsla av gemenskap. Samhörighet tillåter generositet och trygghet.

 Tillit och tolerans. Om idén är kreativitetsbäraren måste man odla en atmosfär där 

främmande tankar och djärva regelbrott tillåts.

 Jämlikhet. Alla är lika mycket värda utan att för den skull kunna samma saker eller ha 

likadana arbetsuppgifter.

 Nyfikenhet. Främja intressen för alla aspekter av livet, uppmuntra impulser ”utifrån”.

 Frihetsanda. Detaljstyr inte allt, utan uttala ett mål som ska nås och tillåt sedan elevernas 

kreativiteten att börja arbeta.

En kreativ arbetsmiljö mår bra av

 Kompetens i individerna. Att stärka individens kunskaper gör så att denne känner sig 

trygg och blir på detta sätt en stabil gruppmedlem.

 Kulturell mångfald. Om kompetensen är basen, blir olika livserfarenheter i gruppen 

stimulerande när kompetensen skall omsättas.

 Småskalighet. En kreativ miljö får inte vara för stor men måste även nå en minimigräns 

där gruppen får dynamik i punkterna som räknats upp ovan.

Så vad ska vi med kreativiteten till då?  

Är den verkligen så eftersträvansvärd som språkbruket låter påskina, eller är det bara ett lamt 

försök av en blivande bildlärare att peppa upp ämnet i nivå med skolans andra ämnen – det är ju 

ingen hemlighet att bildämnet dras med rätt låg status i skolämnenas inbördes ranking?

 Åter kommer den gode Vygotskij till tals. Dessa framsynta rader skrev han redan 1930, men 

innehållet känns ännu aktuellt.

Idealet är att bygga upp en skapande fantasi, och den kan bara vara en verklig styrka i livet då den styr 

handlingar och beteenden hos en människa som strävar efter att gestalta och realisera den. Om man 

uppfattar drömmeriet och den skapande fantasin som två väsensskilda ytterlighetsformer av fantasi står 

det klart att formandet av fantasin i barnets hela fostran inte bara har en speciell betydelse för träning 
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och utveckling av enskilda funktioner, utan att den också har en allmän funktion, som återverkar på 

människans hela beteende. I denna betydelse kommer knappast fantasin att i framtiden spela en mindre 

roll än den gör idag.29

 

Kreativiteten handlar om livskvalitet. Skolan har vid sidan om sin kunskapsförmedlande roll även 

ett ansvar att försöka göra goda medborgare av eleverna, att ge dem färdigheter inför resan 

genom livet. Att uppmuntra eleverna att ta till sig ett kreativt förhållningssätt är således ett sätt att 

bättre rusta eleverna inför livet efter skolan. 

I ett underhållande framträdande som finns att se på Youtube30 pekar Ken Robinsson på det 

faktum att vi idag inte har en aning om hur världen kommer att se ut om bara ett par år. Det är 

helt enkelt omöjligt att förutse vilken vardag våra elever kommer att röra sig i. Världen som den 

ter sig idag var fullständigt otänkbar för bara 20 år sedan och takten på förändringarna verkar 

snarare accelerera än stanna av. Den som står bäst rustad är den som har egenskaper som kan 

möta olika möjliga framtider, som är anpassningsbar. Robinsson argumenterar för vikten av 

kreativt arbete i denna förberedelse, han menar rent av att kreativiteten kommer att vara en 

absolut förutsättning i en framtid där traditionella yrken försvinner och gamla mönster ersätts.

Anne Bamford uttrycker det så här:

In our economy today, inventiveness, design and innovation are necessary for survival. Innovation 

demands that ideas are free flowing, which in turn requires that people be creatively and well educated. 

The young people of today will be the inventors of the new cultural patterns and social philosophies of 

tomorrow. They will need to be able to design the materials, conditions, and community to fit this new 

world. To achieve this, young people require sustained and sequential learning both within and through 

arts.31

 

Även Raymond S. Nickerson ser den samhälleliga framtidsdimensionen i kreativitetens 

främjande:

29 Ibid., s. 50

30 http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.
31 Bamford, Anne (2009), The Wow Factor. Global research compendium on the impact of the arts in education,  
Münster: Waxmann Verlag GmbH, s. 19
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/…/. There can be no doubt either that the world sorely needs people who can come up with creative 

approaches to the problems it faces today. Among the reasons for wanting to know how to enhance 

creativity is the hope of enabling and evoking, here and there, the kind of creativity that can benefit 

society as a whole. One wonders how many great works of art or science the world has missed because 

the potential that individuals had to produce them was never developed.32

 

3. Undersökningen
Aktionsforskning

Jag hämtar inspiration från den så kallade aktionsforskningens metodik i min undersökning.33

a. Planering

När jag tog med mig mina nya insikter om kreativiteten till en skola för att pröva deras validitet i 

ett verkligt projekt, valde jag att forma projektet efter ett antal rambetingelser jag uppfattade som 

applicerbara. Jag gestaltade omständigheterna i arbetsprocessen, från projektpresentation till 

redovisning, så att flesta möjligt skulle göra mesta möjligt. Av särskilt intresse för mig var hur 

pass snabbt eleverna kom igång med uppgiften, men även hur idéarbetet fungerade, hur idéerna 

förfinades och dynamiken när slutidéerna omsattes i riktiga verk. 

Från min teoretiska undersökning summerar jag följande faktorer som skulle kunna användas i 

bildsalen:

 Avgränsning stimulerar kreativiteten

 Förtrogenhet med fältet främjar associationsmöjligheterna

 Idén är den primära kreativitetsbäraren

 Alla idéer strävar efter att realiseras

 Användning av kreativa processer som hjälpmedel

 Inga specifika tekniker fodras, ger förhoppningsvis ett friare idéarbete

32 Nickerson., s.400

33 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion, Uppsala: Kunskapsföretaget i 
Uppsala AB, s. 50 ff
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Dessa olika komponenter översatte jag till följande projekt:34

Platsspecifik konst/idéfokus

”Platsspecifik konst syftar på konstverk som är producerade för en bestämd plats. Ofta tar 

konstnären platsen i beaktning när hon planerar eller utför konstverket ”35

 

Genom att arbeta med platsspecifik konst kunde jag kryssa för flera av kreativitetslistans positiva 

förutsättningar, samt skapa möjlighet att uppfylla de resterande

 Vid introduktionstillfället poängterade jag att alla är kreativa och förklarade varför, 

försökte förklara exakt vad projektet syftade till och betonade att allt var tillåtet, såväl idé 

som vald plats och material

 Avgränsningens positiva inverkan på kreativitet uppfylldes genom begränsningen till 

närmiljön.  Jag formade även en så tydlig uppgift jag förmådde utan att strypa möjligheter 

eller lägga hinder i vägen.

 Projektet använde elevernas kännedom om närområdet som underlag för sakkunskap.

 Genom att betona idéns värde vid projektstarten och i elevernas processarbeten ville jag 

främja en förutsättningslös idéproduktion, utan de hämningar som kan följa när 

materialval och teknik är förutbestämda

 Idéer strävar efter att förverkligas, så förhoppningsvis skulle betoningen på ett fritt 

idéarbete rendera idéer utöver elevernas normala repertoar, och sedan ge dem den 

motivation de behövde för att ta sig an genomförandet 

 Jag uppmuntrade eleverna att använda främst skissprocesser, men även mindmapping och 

brainstorming i sitt idéarbete

Förutom poängerna med en avgränsning till närmiljön och de fördelarna som elevernas 

förtrogenhet med den drar med sig, ville jag även att eleverna skulle få möjlighet att ta sig an 

34 Se bilagor, s. 
35 http://sv.wikipedia.org/wiki/Platsspecifik_konst 2010-12-08
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platser i sina liv och arbeta med dem. I projektet får de tillfälle att kommentera eller omförhandla 

platser efter eget huvud. Detta var alltså ett avsiktligt försök att skapa kontaktytor mellan 

elevernas skola och deras ”civila” liv. Dessutom ville jag att eleverna skulle få möjlighet att ta 

plats i det offentliga rummet av ett annat skäl; nämligen värdet i sig att använda offentligheten 

och känna att även de är delar av den, något jag ser som värdefullt både på ett personligt och ett 

demokratiskt plan.

Notera att projektet genomfördes med 2 olika klasser; klass II och III på Höglandsskolan i 

Bromma, men då klasserna är snarlika både vad gäller ålder och karaktär, samt hade sina 

lektionstillfällen tidsmässigt parallellt med varandra, kommer jag med få undantag beskriva 

klassernas arbete som gemensamt från och med nu. 

b. Arbetet

Vid det första lektionstillfället presenterade jag både mig själv och projektet. Jag försökte förklara 

vad det var jag undersökte och hur detta kunde kopplas till deras uppgift. Projektpresentationen 

sammanfattar det jag sa vid introduktionen ganska väl, därtill kom en rad exempelbilder från 

egen och andras produktion. Efter genomgången och några förtydliganden bad jag klassen bilda 

par, klä på sig varmt, (det rådde ett sällsynt dåligt väder vid båda tillfällena) och möta mig vid 

spårvagnshållplatsen ”Höglandstorget”. Här genomförde jag en hastig variant på platsspecifik 

konst och bad sedan eleverna ta ett varv runt skolan för att försöka hitta en plats där de ville 

placera ett verk. Drygt 20 minuter senare hade vi återsamlats i bildsalen, där jag lagt fram A3-

papper samt blyerts- och färgpennor att börja spåna idéer och skisser med. Jag poängterade värdet 

i skissarbetet, samt uppmanade dem att göra bruk av mindmapping och brainstorming för att 

förtydliga och förfina sina idéer. Detta arbete gick efterhand över i handfast genomförande, något 

som sträckte sig över resten av lektion 1, lektion 2 och 3, med en slutlig redovisning och 

intervjuer under lektion 4.  

c. Observationer

Efter introduktionen satte eleverna igång att arbeta direkt. Många hade säkert velat sätta igång 

med utförandet av olika idéer redan då, men på min uppmaning slog de sig ner med pennor och 

papper för att skissa sig fram till tydligare och uttrycksfullare lösningar. Detta arbete övergick 
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efterhand i arbete med förverkligande av idéerna, allt efter som idéerna kändes färdiga. Beroende 

på gestaltningens karaktär började olika elever måla, klippa, klistra eller gå till slöjdsalen för att 

arbeta där. Nu tilltog en fas med problemlösning och frågor kring material, där eleverna tog stort 

eget ansvar i sina arbetsprocesser. Under den lektionstid som fanns för projektet pågick sedan 

flitigt arbete i bildsalen. I varierande grad, skall tilläggas; beroende på gestaltningens art krävdes 

givetvis olika arbetsinsatser. När lektionstiden började gå mot sitt slut och redovisningen stod för 

dörren, gjordes en kraftansträngning och samtliga grupper som deltog i redovisningen visade upp 

färdiga verk. Vid redovisningen tog hela klassen en promenad runt skolområdet och besökte 

delsstationer där elevernas arbeten fanns utplacerade. Vid redovisningen fick eleverna berätta om 

sin process, från idé till färdigt verk, samt berätta om platsens och verkets sammanhang. 

 

d. Resultat och tolkning

Det är vanskligt att göra tvärsäkra utsagor baserat på denna ganska anspråkslösa undersökning. 

Men detta är vad jag fann i min undersökning: 

Projektet ”Platsspecifik konst/idéfokus” gick mycket bra. Med tanke på att eleverna inte arbetat 

på liknande sätt tidigare samt tidsbristen kan jag inte annat än imponeras av hur de genomförde 

projektet. Det var aldrig tal om initialmotstånd, tvärtom satte samtliga igång med att försöka lösa 

uppgiften så fort introduktionen var avklarad. Klasserna var med på noterna redan från första 

stund och släppte inte taget förrän redovisningarna var avklarade. Ingen självklarhet, som varje 

bildlärare vet… De verk som eleverna åstadkom och den goda stämning som rådde i bildsalen 

tycker jag visar att arbetsformen fungerar.  Men vad, specifikt, var det som fungerade? Här tror 

flera faktorer spelar in, bland andra:

Nyhetens behag gav såklart en skjuts åt arbetet, det är ju alltid kul att pröva något nytt. 

Möjligheten att visa upp ett alster offentligt samt den relativa frihet i uttryck som projektet 

medgav motiverade också. Jag tror även att en del av entusiasmen låter sig förklaras med 

möjligheten att arbeta med världen utanför skolväggarna och de möjligheter detta medför. Här 

fick eleverna en chans att ta plats i det offentliga rummet och omförhandla den valda platsens 

subjektiva känsla, något flera av grupperna gjorde. 
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Jag skall försöka relatera de observationer jag gjorde under projektets gång till de komponenter 

jag formade projektet efter. Med detta fokus  följer självfallet att en mängd andra faktorer som 

påverkar samspelet mellan elev – lärare – skola inte kommer att synas, men dessa är bortom det 

sammanhang där denna undersökning görs.

Avgränsningens effekt på projektet:  

Att avgränsning främjar kreativt arbete tycker jag att jag såg under projektets gång. Att projektet 

begränsades till skolans närområde förde det goda med sig att eleverna nästan omgående hittade 

platser att arbeta med och kunde revidera sina idéer genom en snabb koll av plats, lokal eller 

andra förutsättningar. För de flesta räckte en promenad runt skolans närområde för att idéer skulle 

hittas, många hade fler än en idé. Detta pekar på ett koncentrerat idéarbete redan från start, där 

spelreglerna är få men tydliga. Arbetet med att lösa uppgiften löpte också smidigt med få 

förtydliganden eller frågetecken. Det faktum att målet med uppgiften var tydligt, tiden knapp och 

projektets ”territorium” begränsat, ingav eleverna en känsla av koncentration och 

målmedvetenhet, verkar det som. Att definiera tydliga gränser, men låta idéer leva fritt inom dem 

verkar med andra ord ha bidragit till ett fint resultat. 

Förtrogenhet med området: 

Jag noterade att några grupper inte gick omkring på måfå för att finna uppslag till uppgiften, utan 

snarast verkade söka upp en viss plats, som om de visste var och med vad de ville arbeta. De 

kopplade redan här ihop idé och plats, en fingervisning om den kunskap de redan hade om 

skolans närområde. Under projektets gång ändrades både idéer och utföranden på ett medvetet 

sätt, hela tiden med möjligheten för ursprungsidén för ögonen. Ett utslag av detta märkte jag i 

gruppernas förmåga att ställa olika idéalternativ mot varandra och, så att säga, väga olika platsers 

potential mot varandra. Denna adaptiva attityd får trygghet av sakkunskap och de medföljande 

associationsmöjligheter det medför.  Platsen för gestaltningen ändrades bara i ett fall, och då av 

tidsskäl. Grupperna använde de valda platserna på ett högst medvetet sätt, liksom de objekt de 

placerade ut där. Vid redovisningen, slutligen, placerade grupperna den valda platsen i relation till 

sina gestaltningar på ett reflektivt sätt, där platsens karaktär poängterades. 
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Idén är kreativitetens bärare:

När grupperna samlades för att skissa och spåna idéer till uppgiften visade de prov på ett fritt 

idéarbete där högt och lågt blandades. Ännu verkade ingen fundera över eventuella problem vid 

idéernas genomförande, stämningen var hög och skratten många. Som jag nämnde tidigare hade 

några redan idéer klara, så endast förfining och förtydligande behövdes. Andra tog sig an 

regelrätta kreativa processer där uttryck och egenskaper hos gestaltningen resonerades fram. 

Gemensamt för samtliga grupper var dock att en tydlig slutidé arbetades fram. 

Alla idéer strävar efter att realiseras: 

Tanken att idén skulle stå i fokus renderade som sagt ett uppsluppet spånande med en samling 

högst väsensskilda slutgestaltningar som följd.  När väl idéarbetet klarats av satte eleverna igång 

med att skapa sina verk. Då idéerna skilde sig åt väsentligt vad gäller komplexitet, teknik och 

material kom de olika gruppernas arbetsinsats att se olika ut; vissa jobbade på frenetiskt medan 

andra inte behövde slita lika hårt. Gemensamt för grupperna var dock att den slutidé som de enats 

kring genomfördes så rimligt som tiden tillät. I denna ”rimlighet” ligger något annat intressant; 

elevernas förmåga att anpassa grundidén till verkligheten och ändå behålla uttrycket för ögonen. 

Arbetet i bildsalen var målmedvetet och koncentrerat, något jag tolkar som om de var inne i en 

tydlig arbetsprocess. Jämför jag med andra projekt från mina olika praktikplatser har detta en 

ovanlig idérikedom och spännvidd, från social kritik till humoristiska omförhandlingar av 

föremål och platser. Här kommer det idéfokuserade arbetet in, tror jag. Genom att bortse från de 

sedvanliga, egna begränsningarna i material- och teknikval utökar eleverna sin repertoar och når 

överraskande resultat.

Användning av kreativa processer som hjälpmedel: 

Eleverna kom främst att använda skissprocesser för att förtydliga sina idéer, ännu hade jag inte 

funderat över möjligheten att använda mindmapping och brainstorming på ett systematiskt sätt. 

Genom att skissa upp sina idéer i kunde grupperna visualisera både helheten och delarna i 

gestaltningen och fundera över hur denna kunde bli tydligare och effektivare i sitt uttryck. 

Grupperna visade varierande skissvilja; någon grupp arbetade metodiskt fram delelement till sin 

gestaltning genom brainstorming och mindmapping, andra behövde knappt några skisser för att 

hitta en slutidé. Viljan att förfina sin idé genom skisser verkade inte hänga samman med hur 
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snabbt eleverna hittade en grundplats/idé, här varierade det mellan grupperna. För samtliga 

grupper gäller dock att ursprungsidén levde vidare ända till slutgestaltningen, i olika grad av 

förfining. Här visar sig att kreativa metoder kan användas i bildsalen för att hjälpa elever att 

förfina sina konstnärliga uttryck.

Att inga specifika tekniker fodras:

Av de högst varierade gestaltningar att döma har gruppernas idéprocess rört sig tämligen fritt från 

tankar på material och teknik. De frågor som dök upp under genomförandet var snarare av 

problemlösningskaraktär än skicklighet. Allt från färdiga objekt i nya sammanhang till relativt 

ambitiösa skulpturer användes. Gestaltningarna genomsyras mer av ”lämpligt för det avsedda” än 

”lämpligt därför att vi kan det”, om jämförelsen tillåts. Detta borde innebära en möjlighet för 

elever med dålig tilltro till sina färdigheter i bildämnet att våga bli aktivare, kanske rent av den 

öppning som behövs för att intresset skall kunna uppmuntras och utvecklas. Här ser jag en 

möjlighet att få fler i fruktbart arbete och därmed bjuda in flera att delta i bildämnets möjligheter. 

Sammantaget  tror jag att det finns en del poänger i att vässa uppgifter i bildsalen efter de fakta 

jag ansåg användbara från min teoretiska undersökning. Eleverna kom igång direkt med 

uppgifterna, arbetade målmedvetet med sina gestaltningar och hämmades inte av frågor rörande 

teknik eller material. Tvärtom fanns en ovanlig dynamik i klassernas sätt att omsätta sina idéer, 

något jag delvis tror har med projektets utformning att göra. Genom målmedvetet arbete lyckades 

de genomföra hela processen från idé till färdigt verk på ett smidigt, ospektakulärt vis, något jag 

tycker talar för att rambetingelserna stämde. Eleverna visade prov på idérikedom, kunskap, 

fokusering, målmedvetenhet, anpassningsförmåga och arbetsglädje. De verk som producerades 

var nya, överraskande och löste uppgiften på lämpligt sätt - ord som sammantaget enklast kan 

översättas med KREATIVITET!
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4. Slutdiskussion
Två hjärtefrågor

Jag tror att följande är viktigt inför skolans framtid:

För det första kan vi konstatera att vi på relativt kort tid har sett att grundläggande förändringar 

skett på flera områden i samhället och att litet talar för att denna process skulle stanna av. De 

unga vi utbildar idag kommer att möta en framtid som vi bara anar konturerna på, riktigt hur det 

kommer att utvecklas vet ännu ingen. Men ett vet vi: det är de unga som kommer att verka i och 

gestalta denna framtid, detta samhälle. Och samhället är bara så starkt som sina medborgare. Det 

är av yttersta vikt att vi hjälper fram förutsättningarna för trygga, aktiva människor som formar 

ett dito samhälle. Trygga människor, i sin tur, fodrar verktygen för att kunna leva och verka i en 

värld i förvandling; verktyg som gör att de kan hantera en dynamisk omvärld. Dessa verktyg 

måste därför själva vara dynamiska och anpassningsbara, något den traditionella pluggskolan 

bara i liten utsträckning ger elever. Vid sidan av sakkunskaper och teoretiska färdigheter borde 

förmedlandet av ett kreativt förhållningssätt vara ett av skolans mål inför framtiden. Med 

kapaciteten och tilltron till den egna förmågan att arbeta kreativt står den växande människan 

stärkt i mötet med en ännu otydlig framtid.

För det andra tror jag att vi måste föra skola och elevernas egna liv närmare varandra. Så länge 

formerna för den traditionella pluggskolan vidmakthålls (eller, som vindarna blåser för tillfället, 

rent av stärks) hålls skola och livet utanför alltför åtskilda. Livet innanför skolans väggar verkar 

förändras endast långsamt och motvilligt, men världen ”därute” har förändrats, saker har en envis 

förmåga att göra det, och nu kanske mer än någonsin förr. För att göra skolan mer angelägen 

borde detta nya som sker tillåtas ta plats i skolan, rent av uppmuntras till det. Och då bildsalen i 

kraft av sitt ämnes speciella förutsättningar bär på möjligheten till diskussioner kring vad som 

helst som känns intressant för eleverna ser jag ingen bättre plats än bildsalen för denna kontakt 

mellan skola och livet utanför. Bildsalen skulle kunna vara en växelstation där livet hämtas in och 

skolan når ut, i andra texter än den traditionella skolan. Egentligen ser jag inga gränser för vad 

som skulle kunna behandlas i bildsalen: kärlek, musik, mode, sex, fritidsintressen, stress, miljö, 

säckpipor et cetera, et cetera…
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Och i bildsalen skulle dessa båda viktiga komponenter kunna mötas: En elevens möjlighet att 

diskutera väsentligheter i sina liv och samtidigt lära sig sin kreativitets förutsättningar. 

Summa summarum

Så vad har jag lärt mig av min undersökning? Har jag hittat nya verktyg att använda i mitt 

bildläraryrke? Jag tycker det. Jag ser tydliga praktiska möjligheter för en hel del av tankarna i 

uppsatsen. Det är inte så att jag välter bildpedagogiken över ände med min undersökning, men 

kunskapssamlande fungerar inte så, det är snarare så att denna uppsats kan bidra till det vi redan 

vet. Men det finns mycket kvar att göra inom det didaktiska förhållningssättet – kreativitet 

behöver hjälp för att trivas, elever kan arbeta bättre i bildsalen om förutsättningarna vässas. Om 

just min version av projekt är det rätta för att visa på dessa möjligheter vet jag inte, knappast i 

alla avseenden, men delar av det är användbart och skulle kunna vara utgångspunkt för vidare 

försök på området. Jag ser definitivt delar i undersökningen som jag kommer att använda mig av 

som bildlärare! 
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Platsspecifik konst/idéfokus 
projekt på Höglandsskolan, ht 2010 

I det här projektet tänkte jag att vi skulle försöka fokusera på tre saker som är centrala i människans kreativa 
förmåga: 

 Alla människor är kreativa, i stort sett hela tiden. Det är så människan fungerar.
 De flesta arbetar som mest kreativt inom tydliga ramar, inom områden de känner 

väl.
 Det är själva idén som är det kreativa, förverkligandet av idén är ”bara” praktiskt 

arbete.

Detta hoppas jag kunna visa i följande projekt:

”Platsspecifik konst” är en samlingsbenämning på konstverk som är skapade för en särskild plats, där verket 
samspelar med platsen på något sätt. Man skulle kunna säga att man använder platsen som en scen för sitt konstverk 
och att platsen blir en del av verket. Avgörande för helhetens kvalitet blir därför en medveten kombination av en 
plats, dess karaktär och det verk man väljer att placera där.  Det kan vara ute i naturen, på en gata, i ett rum eller 
varhelst konstnärer hittar miljöer de vill arbeta med. Du kan föreställa dig att man tar en noggrann titt på en plats och 
funderar över t.ex. dess känsla, natur, utseende, arkitektur, sociala miljö eller historik och sedan försöker 
kommentera hur man upplever platsen genom att addera något – en skulptur, en målning, ett foto, en dans, en 
performance, musik, en formation av naturliga material, ett föremål etc., etc.  Kanske vill du kritisera platsen med 
humorns hjälp, hylla den med något vackert, driva med den (eller de som finns där) genom något absurt, provocera 
omgivningen genom överdrifter eller ge en kärleksförklaring till en speciell plats som betyder mycket för dig? 

I par får ni ta er an en vald plats i skolans närområde (kolla med Maggan eller Joakim!) och helt förutsättningslöst 
spåna fram förslag på vad ni skulle kunna placera ut där för att kommentera platsen. Skissa! Fundera inte på 
genomförandet, utan låt fantasin flöda! Fantisera med pennan… Kom sedan överens om en gemensam 
plats/karaktär/kommentar att arbeta fram.

Ni kommer att ha 3 lektionstillfällen på er för projektet, bildsalen står till ert förfogande liksom allt material och alla 
objekt ni tar med er utifrån. 

Jag kommer att dokumentera projektet genom fotografier, insamlat skissmaterial, samtal under projektets gång samt 
ett avslutande gruppsamtal. Materialet kommer att användas i mitt examensarbete på Konstfacks Bildlärarutbildning.

Sammanfattningsvis blir detta ett projekt där du kommer att ha nytta av din kreativa förmåga och din 
lokalkännedom och där mycket fokus hamnar på idéarbetet. I vårt projekt kommer vi att använda 
Höglandsskolans närområde som scen för era arbeten och här gäller följande:

 Era arbeten är tillfälliga och skall tas med till skolan efter redovisningen
 Ni får inte förstöra eller permanent förändra något, varken inomhus eller utomhus
 Alla material är OK, alla slags uttryck är OK, alla sinnen får användas OM detta används på ett medvetet, 

motiverat sätt
 Återkoppla ert idéarbete och er arbetsprocess till Maggan eller Joakim
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