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Abstrakt 

Denna uppsats tar avstamp i frågeställningar kring kreativitet och tankar kring hur man 

inom skolans värld kan inspirera elever till att utveckla och använda sina kreativa förmågor 

på bästa möjliga sätt.  

Den kreativa förmågan är utan tvekan någonting som är viktigt inom bildämnet, men vad är 

egentligen kreativitet? Hur kan vi bättre begripa och synliggöra kreativa processer och 

verksamheter, för lärare såväl som elever? 

Undersökningen påbörjas med en utredning av begreppen ”fantasi” och ”kreativitet”. Vad 

säger ordböcker och uppslagsverk? Undersökningen stannar sedan till vid Vygotskijs 

teorier om kreativa processer hos barn. Det är med dessa teorier som grund och Pop 

surrealisterna Marion Peck och Mark Ryden som inspirationskällor som undersökningen 

tagit form i svepande aktionsforskningsdesign. 

Två gestaltande uppgifter har presenterats för tre årskurser (år6-8) på en interkulturell skola 

i Hässelby där författaren vid arbetets start undervisat i bild under en termin. Uppgifterna 

har sin bas i återkommande surrealistiska metoder och arbetssätt, men också med en fot 

stadigt i Vygotskijs teorier.  

 

Även den konstnärliga gestaltningen belyser Vygotskijs teorier, Pop surrealismen som 

inspirationskälla och det allra viktigaste av allt: Arbetet med eleverna. 

Idén med den konstnärliga gestaltningen är ett collage av collage. Med elevernas collage 

som grund har jag, deras lärare, gjort mina egna collage. Det är en visualisering av hur nya 

bilder skapas då referensramarna vidgas och hur man inom klassrummets ramar kan låna 

bildtecken av varandra. Jag har sått frön hos dem och de i sin tur hos varandra och även hos 

mig. Stor fokus ligger på surrealismens tankar om hur hybridiseringen av motsatspar skapar 

spänning i bilden och det som existerar i gränslandet mellan verklighet och fantasi. Den 

färdiga gestaltningen förkroppsligar inte bara denna uppsats och dess slutsatser, men också 

relationen lärare/elev och allt som sker i det miniatyrsamhället vi kallar Skolan.  
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1.0  Introduktion 

Man talar ofta om barn och deras otroliga fantasi, men jag har upptäckt att ett av de största 

didaktiska dilemman jag stött på i min undervisning är att få igång eleverna med uppgifter som 

innebär ”idéarbete”, uppgifter där de måste använda sin fantasi och skapa egna bilder utan 

tydliga förlagor. Ofta tar det helt stopp här för många av dem. Flera uppgifter har fallerat på 

grund av, vad jag instinktivt antagligen skulle kalla, avsaknad av fantasi. Samtidigt lever vi i 

ett samhälle som ställer större krav på kreativt tänkande. Det är brainstorming och att tänka 

”outside the box” som gäller på arbetsmarknaden idag, men mina elever har långt kvar dit.  

Jag har funderat mycket på hur man kan ”sätta bilder i huvudet” på eleverna, hur och var 

man kan finna kreativa frigörare för att skapa dessa bilder och sedan också få ut dem ur 

huvudet i olika gestaltande former och uttryck. Jag har också funderat på ”kreativitet” 

som begrepp. Vad är det egentligen? Är det någonting man kan lära ut? Finns fantasi och 

kreativitet latent inom alla människor, stilla väntandes på lämpliga redskap för att kunna 

få utlopp?  

Jag skulle genom bildämnet vilja skapa nya handlingar och verksamheter, som på ett 

positivt sätt reflekterar deras individuella personligheter. 

Ett sätt att göra detta är att finna vägar till olika visuella uttryckssätt där de kan kanalisera sina 

tankar och känslor i kreativt skapande. 

 

2.0  Bakgrund 

2.1  Ämnesspecifik bakgrund 

Inspirationsmaterial i form av bildspel har jag märkt fungerar bra, därför har jag jobbat mycket 

med att hitta bildmaterial som lämpar sig både som underlag för diskussioner och eget 

gestaltande arbete. Jag har ”prövat” olika typer av konstnärer på eleverna och slutligen fastnat 

för en grupp samtida konstnärer som arbetar med underground konst, s.k. Low brow eller Pop 

surrealism. Tydliga influenser från historiskt måleri kan ses, men influenserna från 

populärkulturen är desto starkare.  

Heather Watts, Liz McGrath, Natalie Shau, Audrey Kawasaki, Scott Musgrove, Marion 

Peck och Mark Ryden är några konstnärer jag använt mig av i undervisningssyfte, men 

jag har senare valt att fokusera på de två sistnämnda. 

Utifrån dessa konstnärers arbete har jag skapat övningar/lektionsupplägg som kan ligga 

till grund för att utveckla barns förmåga att använda fantasin och därigenom kunna 

gestalta egna fantastiska/absurda världar. Världar som ligger utanför den konkreta värld 

vi lever i och kanske har sin boning någonstans i vårt undermedvetna. Dolda kunskaper 

som ges möjlighet att ta form i bilder. En typ av Freudiansk bildskapande, skulle man 

kunna kalla det. 
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Jag har valt just dessa konstnärer eftersom de är så snarlika i sina uttryckssätt. ”Barnbok 

möter skräckfilm” skulle man kunna säga att eleverna sammanfattat sina intryck för mig. 

Genomgående lyser ett gemensamt inspirationsmaterial igenom: Surrealisterna, 

Symbolisterna, Alice i underlandet, Edward Gorey, Willy Wonka, klassiskt måleri, gamla 

fabler och barnkulturella företeelser i allmänhet. Bilderna har ofta dystra inslag och de 

kan uppfattas som sockersöta och obehagliga på samma gång. 

“Heather Watts brings color and character to the grainy memory of our collective 

history.” Står det på http://www.heatherwatts.com och detta är också någonting som 

dessa konstnärer har gemensamt. Deras bilder känns nog bekanta för de flesta. De lockar 

fram minnen från barndomen, men manipulerar också dessa minnen och lyckas på så vis 

skapa nya världar som känns trovärdiga och därför lyckas beröra.  

Fantasirikedom och kreativitet är någonting dessa konstnärer förkroppsligar i sitt måleri. 

Man utgår lätt från att konstnärer av naturen sprudlar av idéer och per automatik kan 

gestalta dessa i sitt måleri, men jag tror inte att det är så enkelt. Vid närmare analys av 

målningarna märker man en struktur, ett mönster. Jag ser det som att de skapat sig ett eget 

språk, genom många års studier av andra bildspråk har de följaktligen byggt egna system 

av symboler och representationer. Noggrant strukturerat efter allmängiltiga bildkoder, 

samt mer personliga sådana. De individuella bildkoderna blir synliga först efter noggrann 

”läsning” och det är då man som betraktare bjuds in i nya idévärldar och erbjuds därmed 

en chans till lateralt tänkande, det vill säga nya infallsvinklar och ett nytt sätt att se på 

saker och ting. 

 

2.2  Didaktisk och platsspecifik bakgrund 

Mina informanter är mina egna elever, år6-8. Det är viktigt att belysa den specifika 

situation vi befinner oss i inom våra klassrumsväggar. Dessa elever ligger utanför normen 

på flera olika sätt och jag bör därför nämna något om dessa. Det är en interkulturell skola 

med bara några enstaka elever av helt svensk härkomst. Historiskt har vår skola ansetts 

vara en ”problemskola”, men under bara det senaste läsåret har betydande framsteg gjorts 

på flera plan. Det har lagts ner mycket energi på att eleverna skall uppnå kunskapsmålen, 

men omfattande arbete med Friends och något som kallas ”EKA” (Empati, 

kommunikation och ansvar) har också gett gensvar. Inte ett enda mobbingfall har anmälts 

detta år, vilket kan låta positivt, men eftersom alla konflikter sker helt i det öppna går det 

ut över undervisningen. Större delen av lektionerna går åt till att jaga elever ”på 

rymmen”, försöka uppmana elever att sitta ner och lyssna på vad läraren/jag säger, 

avbryta så kallat ”skojbråk” (och ibland riktiga bråk), få eleverna att förstå att pennor, 

sudd, stolar, etcetera inte är till för att slängas på sina klasskompisar och att man målar på 

http://www.heatherwatts.com/
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papper och inte varandra, förklara varför man inte ska kalla sig själv ”neger”, trots att 

man är mörkhyad eller varför man inte kallar kompisen ”jävla bög” när man blir arg på 

honom, och så vidare. 

Detta klassrumskaos kom ganska chockartat för mig efter 4 år på tysta, lugna Konstfack, 

fullt av fina ord om bilder och bildskapande. När jag fick Margareta Adolphssons 

(ansvarig för fortbildning för lärare på vår skola) rapport ”Två terminer – eller jag som 

trodde att jag kunde” i handen, så gick titeln rakt in i hjärtat. Jag som trodde att jag 

kunde. Det hon skriver om sina elever är exakt det jag upplevt med åk 6-8. Åk 9 är lugna, 

ovanligt lugna, men de har andra problem. Tysta och ogripbara problem. 

Margareta Adolpsson har arbetat som lärare i över 20 år och undervisar nu på 

Lärarhögskolan till vardags, men under ett läsår (2004) undervisade hon en åk 4 hos oss. 

Så här skriver hon: 

Mycket tog också avsevärt längre tid än jag trott, bland annat på grund av språksvårigheterna, 

men också för att det ofta var oroligt i klassrummet och det var uppenbara problem med att 

bedriva undervisning överhuvudtaget. /.../ Min upplevelse är att det fanns en otrolig kraft och 

dynamik i denna grupp. Eleverna hade nära till sina känslor och var mycket spontana i sina 

reaktioner. Skratt och gråt, energi och orkeslöshet varvades i klassrummet. Många elever 

verkade ha kort mellan tanke, tal och handling. En del av dem agerade efter lustprincipen – 

det de hade lust med för tillfället verkade styra dem och det de kände olust inför valde de bort 

på ett ofta tydligt sätt. /…/ De är rädda för varann. De är rädda. De skrattar åt varann. De 

pekar finger åt varann. De kommenterar varandras uttal… så vi får jobba jättemycket med det 

sociala klimatet i klassen.
1
 

Precis som Margareta Adolphsson upplever jag att eleverna har väldigt nära till sina 

känslor, vilket jag kan tycka borde vara någonting positivt inom bildundervisningen, men 

de är också väldigt hämmade när det gäller att skapa något eget. För många, särskilt 

pojkarna, tror jag att det kan vara lite ”pinsamt” och ”töntigt” att teckna och måla. 

Machokulturen är stark och jag jobbar hårt med att nå även pojkarna med min 

undervisning.  

 

3.0  Syfte 

Bildämnet är brett och innefattar många skilda delar som sedan ska pusslas ihop på 

alldeles för få lektionstimmar. Med de rent tekniska delarna har man måhända någorlunda 

klart för sig hur man kan arbeta i undervisningen, beroende på individuell 

kunskapsbakgrund. Detsamma gäller för de teoretiska delarna. Lärarens kunskaper inom 

det konstvetenskapliga fältet, om design, arkitektur, film, etcetera, ligger till grund för 

dennes undervisning. På det får läraren lägga sina didaktiska kunskaper om hur denne 

                                                 
1
 Adolphsson, Margaretha, Två terminer – Eller jag som trodde att jag kunde, 2009, GEM rapport nr 6, 

Stockholms universitet, s, 23-34 
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skall utforma sin undervisning kring det specifika stoffet. Det är just ”hur” som är det 

svåra i undervisningen och det blir extra svårt när även ”vad” är ett luddigt och 

svårtangerat begrepp som ”kreativitet” och/eller ”fantasi”. 

Det är just detta ”hur” jag vill reda ut, när det gäller detta specifika ”vad”, men jag måste 

först reda ut begreppen. Exakt vad är detta ”vad”?  

När detta är utrett vill jag gå vidare till min verklighet, det vill säga mina elever. Jag vill 

pröva mina antaganden och se hur de fungerar i praktiken och specifikt i den typ av 

klassrumssituation som jag och mina kollegor har att utgå vår undervisning ifrån. Jag vill 

också konkretisera bedömningen av elevernas arbete. Kreativitet och fantasi kan tyckas 

vara ett, för vissa, ouppnåeligt kunskapsmål, men är det verkligen det? Är inte kreativitet 

dessutom någonting som kan hjälpa eleverna inom andra kunskapsområden? 

Jag lägger det, ”de gamla grekerna” kallade techne och mimesis, åt sidan en stund och 

lägger fokus på ”creatio”. Skapandet av någonting nytt och inte bara det tekniskt korrekta 

avbildandet av den så kallade verkligheten. Skapandet av subjektiv verklighet utifrån den 

objektiva, plastiska representation det enorma bildflödet vår omvärld erbjuder. 

Kalkylpapperna ska slängas bort och ge plats åt nya, individuella idémallar som ständigt 

utvecklas återskapar sig själva i nya färger och former. 

För att synliggöra de kreativa processer och verksamheter som ligger till grund för 

barnets bildskapande har jag vänt mig till Vygotskij för att se hur han beskrivit dem. 

Detta för att bättre begripa processerna och därmed kunna arbeta med dem. 

Men kreativitet och fantasi uppstår inte ur ett vakuum, utan någon typ av frön måste först 

sås och jag har valt att utforska Pop surrealisternas fantastiska och absurda bildvärldar 

och med dessa som utgångspunkt utforma egna metoder för hur man arbetar didaktiskt 

kring frågan om hur man skulle kunna främja kreativa förmågor. 

 

4.0  Frågeställning 

Hur kan man gå tillväga för att utveckla barns förmåga att använda sin fantasi, samt 

förstärka viljan till kreativt skapande i praktiken? Kan man ta hjälp av absurda och 

surrealistiska bilder för att så dessa fantasins frön? 

 

5.0  Empiri 

Min undersökning är platsspecifik. Platsen är en F-9 skola i Hässelby där jag i skrivande 

stund hade anställning som lärare i Bild. Det är en ganska så liten skola där de flesta 

eleverna bor på samma gata. Bild har man från år6. Det fanns bara en klass per årskurs, så 

det blev tre grupper av informanter för mig att göra mina försök med.  
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Undersökningsmaterialet är både praktiskt och teoretiskt. Det senare i lärarledda 

diskussioner där eleverna fått titta på specifika bilder och deras kommentarer har 

antecknats och det förra i deras gestaltande arbeten, gjorda efter diskussionerna och 

lektionsupplägget presenterats. 

 

6.0  Metod 

Metoden jag valt går under benämningen Aktionsforskning. Det är en typ av 

forskningsdesign som en praktiskt verksam lärare med relativt stor lätthet kan använda 

sig av i sitt egna klassrum för att förbättra till exempel undervisningsmetoder eller 

lärstrategier. Aktionsforskningen är problemlösande till sin karaktär och kräver att man 

fastställer ett ”läget före”, gör någon form av intervention, samt beskriver ett ”läge efter”. 

2
 Aktionsforskningen kan hjälpa läraren att systematisera sitt förbättringsarbete och göra 

det mer synligt och konkret både för sig själv och andra.  

Det är en cyklisk process som genomförs i fyra olika steg: Planering (där bakgrund, mål 

och strategier formuleras i en handlingsplan), aktion eller agerande (handlingsplanen 

omsätts i praktiken), observation (dokumentation sker löpande) och slutligen reflektion 

(utvärdering av resultaten). Utifrån resultaten kan en ny planering göras och på så vis kan 

fortsätter förbättringsarbetet så länge man vill. 

För mig var ”läget före” att jag såg ett problem i att eleverna var oinspirerade och till 

synes inte verkade ha vad jag kallar ”bilder i huvudet”. Eller de saknade i vilket fall 

förmågan att gestalta dessa bilder. Planeringen faller sig naturligt när man gör ett 

examensarbete och agerandet faller sig naturligt när man är verksam lärare. 

Observationen blir både strukturerad och ostrukturerad under en lärares arbetsdag, men 

alltid får man med sig någonting att reflektera över. Denna sista del finns det kanske 

mindre tid till i en lärares vardag och mer i en student/forskares.  

”Läget efter” blev att jag såg tydliga framsteg, men mer om det senare. 

 

7.0  Vad är fantasi och kreativitet? Kan begreppen definieras? 

7.1  Allmänt sagt om begreppen: 

Fantasi [av grekiska fantasia, syn]. Inbillningskraft, inbillning. 
3
 

Fantasi (grekiska), föreställning, föreställningsförmåga. Från andra föreställningsformer skiljer sig 

fantasibilden främst genom att dess innehåll representerar något tidigare ej upplevt. Fantasin är skapande i 

den bemärkelsen att den av kända beståndsdelar producerar en ny och meningsfull helhet. 
4
 

                                                 
2
 Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion, 2002 

3
 Bonniers multimedia lexikon, 1996 

4
 Bra böckers lexikon, 1984, tredje upplagan 
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Fantasi är en önsketanke på hur man skulle vilja att en situation såg ut. En fantasi är en situation som 

föreställs av en individ eller grupp, som ej överensstämmer med verkligheten utan beskriver önskemål och 

mål hos skaparen. Fantasier involverar oftast situationer som är omöjliga (till exempel magiska krafter) 

eller ytterst otroliga (till exempel världsfred). 
5
 

Kreativitet, skaparkraft, uppfinningsförmåga, idérikedom. 
6
 

Kreativ (latin), skapande, nydanande. – kreativitet kallas förmåga att lösa problem med nya metoder /…/
7
 

Kreativitet, Ordet kreativitet kommer från latinets "creare", vilket betyder att skapa eller frambringa. 

Kreativa personer har förmågan att hitta på saker, använda sin fantasi och göra något med den. De finner 

nya vägar när det behövs och ibland när det inte egentligen behövs.  

/…/ Mihály Csíkszentmihályi föreslår att kreativitet utgår från en individ som har mycket 

kunskap i en domän, därefter bedöms kreativiteten av fältet huruvida den nya och 

användbara kunskapen ska anslutas till domänen, och därmed utveckla domänen. Det 

finns alltså ett samspel mellan existerande kunskap, domän, och domänens experter, fält 

och individen som verkar inom domänen. Och det är i detta samspel som kreativitet 

frambringas. 
8
 

Kreativitet och fantasi har både en emotionell och intellektuell koppling och aktiviteten 

verkar både på ett medvetet och ett undermedvetet plan. Många försök till att mäta kreativ 

aktivitet och kreativ förmåga har gjorts, men ingen hundraprocentig metod finns ännu, 

antagligen på grund av begreppets svårgripna natur. 

Däremot finns många metoder på marknaden, som syftar till att skapa kreativt tänkande 

och olika kreativa aktiviteter. ”Brainstorming” var en av de första tydliga metoder som 

utvecklades i specifikt kreativt syfte. Edward de Bono
9
 är en av de som upptäckt att det 

finns en marknad för dylika metoder. Han har bland annat myntat begreppet ”lateralt 

tänkande” som handlar om att finna kreativa lösningar genom nya infallsvinklar. Slumpen 

är också en välanvänd metod för kreativt tänkande och kan användas i kombination med 

lateralt tänkande.  

 

7.2  Sammanställning av begreppen 

Fantasin är alltså en underliggande skaparkraft. En mental föreställningsförmåga. 

Måhända starkare av naturen hos en del, men ändå med största säkerhet en kraft som kan 

utvecklas och förstärkas hos alla. Fantasin ger individen möjligheter att, för sin inre syn, 

se det som ännu inte finns och eventuellt på ett eller flera olika sätt att kristallisera detta 

ting i verkligheten. 

                                                 
5
 Wikipedia (2009) 

6
 Bonniers multimedia lexikon, 1996 

7
 Bra böckers lexikon, 1984, tredje upplagan 

8
 Wikipedia (2009) 

9
 http://www.edwdebono.com (2009) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Verkligheten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Magiska_krafter
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsfred
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fantasi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi
http://www.edwdebono.com/
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Genom att vidga barnets erfarenhetssfär, dess referensramar, ges redskap för en bredare 

föreställningsförmåga. 

 

Kreativiteten kan, liksom fantasin, ses som en undermedveten kraft som styr våra 

handlingar, men den är mer praktisk till sin natur. En skaparförmåga mer än en 

skaparkraft. En möjlighet till representation av föreställningar. Föreställningar som 

fantasin har skapat av delar av den erfarna och upplevda världen. Per definition skiljer sig 

den kreativa verksamheten från den reproducerande på så sätt att den skapar någonting, 

för individen, helt nytt. Intellektuell och emotionell bearbetning av intrycken är 

avgörande för den kreativa aktiviteten. Kreativiteten är även av en problemlösande 

karaktär. 

 

8.0  Vygotskij om fantasi och kreativitet 

Vid skrivandet av min lokala arbetsplan i Bild, vilket jag snart återkommer till, har jag, 

till en början, aktat mig för att använda begreppen fantasi och kreativitet. Allteftersom jag 

satt mig in i begreppen mer, bestämde jag mig för att undvika ”fantasi”, då snarlika 

”kreativitet” är ett ord som allmänt verkar föredras. Även det kan uppfattas abstrakt och 

det används sparsamt även i den nationella kursplanen. I slutändan släppte jag alla sådana 

tankar och har följaktligen använt bägge orden upprepade gånger. 

Trots att det är positivt laddade ord så tas de ofta inte på allvar. Det är ett faktum. Fantasi 

och rationalitet ses gärna som varandras motpoler.  

Lev Vygotskij hävdar tvärtom att fantasi och kreativitet är någonting oundgängligt och 

grundläggande även för vetenskapliga framsteg, det vill säga, även för de så kallade 

teoretiska ämnena, som gärna kopplas ihop med rationalitet och därför ställs i motsats 

(och högre i rang) till de praktisk-estetiska ämnena. 
10

 

Jag har därför låtit hans tankegångar ligga till grund för och genomsyra hela mitt arbete. 

 

Enligt Vygotskij är det genom fantasin som erfarenheter och känslor tolkas och kreativitet 

kallar han den sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt. 
11

  

Hos det mänskliga beteendet kan olika verksamheter utrönas. En verksamhet är den 

reproduktiva och återskapande. Denna verksamhet är nära förknippad med vårt minne. 
12

 

All mänsklig verksamhet utgår från insamlandet av material. Det vill säga, erfarenheter 

och intryck som lagras i hjärnan. Ju mer material man förfogar över, ju fler möjligheter 

till olika typer av verksamhet.  

                                                 
10

 Vygotskij, Lev, Fantasi och kreativitet i barndomen,1995, Daidalos AB, Göteborg, s. 7 
11

 Ibid., s. 9 
12

 Ibid., s. 11 
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Den kombinatoriska verksamheten är inte bara återskapande, utan även nyskapande.
13

 De 

erfarenheter som hjärnan tolkat och bearbetat kombineras för att skapa någonting nytt.  

Genom dissociation tar barnet in sin upplevda erfarenhet och abstrakt tänkande skapas. 

Barnet skapar förståelse för begreppen och det som sker i barnets sinne nu är en 

förändringsprocess. Allt material barnet hämtat in bearbetas. Vissa element ges större 

betydelse och andra mindre. Denna tankens ”storstädning” strukturerar intrycken och ger 

följaktligen barnet möjlighet att associera. Genom association sätter barnet samman sin 

värld och ger den mening och innehåll. Bearbetningen av intrycken är avgörande för 

kreativt tänkande.
14

 

När handen således förmedlar, för individen, nydanande idéer i olika representativa 

former, pågår en kreativ arbetsprocess. ”Fantasins kristallisering” tar form.
15

 

Processen följer som sådan:  

1. Insamlande av material genom olika erfarenheter. 

2. Dissociation. Denna process är grundläggande för människans hela intellektuella 

utveckling, den ligger till grund för det abstrakta tänkandet och för 

begreppsbildningen. 

3. Förändringsprocessen. Bearbetning av materialet, olika element förstoras och 

förminskas, vissa förkastas och vissa ges större betydelse. 

4. Association. Förenandet av dissocierade och förändrade element i nya 

konstellationer. Sedan följer att kombinera dessa konstellationer, införa dem i 

system och skapa sammansatta bilder. 

5. Cirkeln sluts först när fantasin gestaltas, eller kristalliseras, i yttre bilder. 

Vygotskij hävdar att barnets fantasi är mindre rik än en vuxens, då barnet inte förfogar 

över en lika riklig mängd erfarenheter som den vuxne. Alltså besitter den vuxne eller den 

kunnige tonåringen ett helt bibliotek av material som skulle kunna utnyttjas till en mängd 

olika kreativa verksamheter. 
16

 

Fast tonåringen har, enligt Vygotskij, sin ålder emot sig, då en omgestaltning av fantasin 

sker under de tidiga tonåren. Den går från att ha varit subjektiv, till objektiv, ett sätt för 

individen att se sig själv i ett sammanhang antagligen, vilket innebär att all kunskap 

börjar kontextualiseras till en större grad.
17

 Den domänspecifika kunskapen torde också 

växa i betydelse och utvecklas vid den här åldern. 
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Vygotskij nämner det fenomen där tonåringarna slutar att rita. Hur begåvade barn 

fortsätter att rita, medan de ”ickebegåvade” nu ställer sig kritiska till sitt eget 

bildskapande. 

John Dewey påpekar i sina pedagogiska texter att om inte undervisningen anknyter till 

någon aktivitet som barnet utför spontant, oberoende av läraren, så blir det något som 

pressas på utifrån
18

 och undersökningar kring motivationteorier visar på att en alltför stor 

dos av yttre motivation underminerar den inre motivationen, som kommer från eleven 

själv. 

Det har också framkommit i undersökningar att en bred domänspecifik kunskap bidrar till 

hög kreativ aktivitet, vilket kan kopplas till att Vygotskij menade att man måste iaktta 

principen om frihet, att barnens skapande sysselsättning inte kan vara obligatorisk eller 

påtvingad och bara kan uppstå ur barnets egna intresse. Samtidigt nämner han att när: 

/…/ färgerna och linjerna börjar tala till ungdomarna lär de sig att behärska ett nytt språk 

som vidgar deras synkrets, fördjupar deras känsla och ger dem något som inte skulle kunnat 

överföras till deras medvetande på något annat sätt.
19

 

 

9.0  Fantasi och kreativitet i kursplanen 

Jag har nyligen skrivit min första lokala kursplan i Bild och det här med fantasi och 

kreativitet är, som jag nämnt tidigare, något som är svårt att konkretisera i ord, men ännu 

svårare att formulera på ett sätt som elever i grundskolans övre årskurser förstår.  

 

9.1  Kursplanen på nationell och lokal nivå 

Så här står det skrivet i skolverkets kursplan samt betygskriterier för Bild (Lpo 94): 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Den skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga (…) 

Mål att sträva mot 

/…/främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder/…/ 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Bilder fascinerar, berör, informerar och påverkar människor, medvetet eller omedvetet. 

/…/Bildämnet utvecklar iakttagelseförmåga och kreativt seende. 

Bedömning i ämnet bild 

/…/ graden av självständighet och variation i sättet att skapa bilder och former, undersöka bildmässiga 

problem och finna kreativa lösningar. 

                                                 
18

 Dewey, John, 1980, Individ, skola och samhälle, s.39 
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Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven skapar uttrycksfulla bilder och former/…/ 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt  

Eleven arbetar utifrån egna idéer, finner förebilder, söker metoder och tekniska lösningar i olika konst- och 

bildtraditioner och bearbetar på ett konstruktivt sätt idémässiga, formmässiga och praktiska problem som 

uppstår i det egna bildarbetet.
20

 

 

Ur min lokala arbetsplan: 

”Genom undervisning inom bildämnet vill vi 

 Stimulera elevens fantasi, kreativitet och lust till bildskapande. 

 Att eleven gestaltar egna idéer, upplevelser och känslor genom att uppmuntra och inspirera till 

personligt uttryck. 

Som grund för bedömning av elevers arbete ligger en värdering av: 

(…) Kreativitet/Uppslagsrikedom (…) Lekfullhet och lust inför att experimentera med både yta och 

innehåll(…) 

 Personligt uttryck (…) Förmåga att använda olika visuella kulturer som utgångspunkt för egna idéer och 

skapande (…)  

Om bildämnet: 

Praktik och teori går hand i hand. Skapandet av egna bilder fördjupar förståelsen för olika områden inom 

ämnet. De teoretiska kunskaperna tar form i bilderna som eleven skapar.” 

 

9.2  Svaret på ”Hur?” till kursplanens ”Vad” 

I min lokala arbetsplan har jag försökt förenkla begreppen, dra ut essensen och på ett 

tydligt sätt förmedla hur jag tolkar de nationella riktlinjerna. 

Det sistnämnda, hur de teoretiska kunskaperna tar form i bilderna som eleven skapar, är 

någonting som jag tycker är väldigt viktigt. När jag bedömer en elevs praktiska 

arbetsinsatser är det någonting jag gör en ansats att titta på i större utsträckning än teknisk 

skicklighet, (det vill säga, förmåga till verklighetstrogen avbildning). Eleverna tror ofta 

att teknisk skicklighet är avgörande för betyget, vilket resulterar i att de som är tekniskt 

svaga ofta inte försöker alls. Enligt motivationsteorin gör de detta eftersom ”om jag inte 

försöker, så misslyckas jag inte heller”. Jag vill att eleverna ska förstå att det är innehållet 

och inte ytan som är avgörande, men de har det där med teknisk skicklighet så inrotat, att 

det är svårt att bryta ner den inställningen. Har man bara lyckats neutralisera denna 

grundinställning kan man med största sannolikhet nå, i stort sett, alla elever.  

Det är alltså steg 1. Steg 2 är att skapa lust nyfikenhet och intresse, vilket också är en 

viktig del av ämnets mål och syfte i utbildningen och hör till mitt uppdrag som lärare att 

                                                 
20
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utveckla hos eleverna. Lust skapar jag genom intressanta och roliga upplägg, men också 

genom att synliggöra eleverna och lyfta fram deras individuella styrkor. 

Kreativitet, skapande förmåga, samt vilja att på ett personligt sätt vilja framställa bilder 

utvecklar jag hos dem genom att ge dem redskap och metoder för kreativt tänkande, men 

också genom att förse dem med ämneskunskap, material och erfarenheter. Detta är steg 3, 

som i sig ämnar att öka graden av självständighet i elevens arbete.  

Steg 4 ligger hos eleverna själva. Bearbetandet av de tillhandahållna kunskaperna genom 

kombinatoriska verksamheter, förminskning och förstoring, association och slutligen 

kristalliseringsprocessen i det gestaltande arbetet. Detta steg är avgörande för att uppnå 

MVG enligt de nationella betygskriterierna. 

Efter att ha fullföljt alla steg förväntas eleven ha utvecklat egna teoribildningar och ett 

personligt uttryck i det praktiska arbetet. 

Genom de kollektiva läroprocesser som sker i klassrummet lär vi av varandra och ny 

kunskap bildas som vi arbetar vidare med. De kunskaper som tar form i klassrummet 

återskapas och tar nya former allteftersom eleverna och jag, läraren, utvecklas 

tillsammans. De lär av mig, jag lär av dem och utformningen av undervisningen antar 

således en ny form. 

Även förmågan att samarbeta och stötta varandra i arbetet, lära av varandra och kunna 

utnyttja andra elevers och lärares kritik och förslag ligger till underlag för bedömning i 

min lokala kursplan. 

 

Den återskapande kunskapsprocessen tar vid med den yttre kunskap som förmedlas, 

exempelvis, av läraren och följer som sådan: 
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10.0  Sökandet efter kreativa förebilder inom samtidskonsten 

10.1  Pop surrealism 

Pop surrealism, eller Lowbrow, som denna samtida konstgenre också kallas, såg 

gryningens ljus i 1970-talets Los Angeles. En av genrens centralfigurer, Robert Williams, 

använde termen Lowbrow för att beskriva sin egen konst och de konstnärers arbete med 

vilka han omgav sig (han har också skrivit en av de få böcker som finns i ämnet, ”Pop 

Surrealism – The Rise of Underground Art).
21

 Meningen är att namnet tydligt skall påvisa 

en brytning med så kallad ”high art”, fin och hög konst. Stilen och dess medskapare har 

till stor del sina rötter i underground-praktiker inom populär- och subkulturella områden 

av diverse slag, såsom serieteckning, illustration, tatuering och andra visuella kulturer 

som traditionellt inte är sammankopplade med den akademiska världen. Tidningen 

Juxtapoz magazine har varit ett viktigt forum för dessa konstnärer och deras publik. 

Ser man till konsthistorien syns influenser från bland annat surrealismen, symbolismen, 

och dadaisterna, men också klassiskt måleri, exempelvis holländska stilleben och barockt 

porträttmåleri. Influenserna från populärkulturen är synnerligen påtagliga och Lewis 

Carolls ”Alice i Underlandet” verkar ha haft en stor betydelse för denna genre. Välkänd 

tematik från ungdomskulturer och barnkultur genomsyrar Pop surrealismens essens. 

Ondska och godhet, utanförskap och grupptillhörighet, den transparenta linjen mellan 

verklighet och fantasi och det nästan maniska utforskandet av dessa teman. Binära 

motsatspar
22

 skapar spänning, mening och en subliminal udd hos dessa konstnärer. 

Då genren är så ny har den inte ännu fastställts ordentligt, men många ser Pop 

surrealismen som en subgenre av Lowbrow eftersom de typiska Pop surrealisterna skiljer 

sig stilmässigt från många av de mer ”comix/tattoo/hotrod”-influerade konstnärerna. Pop 

surrealisterna har ett mjukare och renare formspråk och barnkulturen står i tydligt fokus. 

Det undermedvetna och det kollektiva minnet framhävs och absurda och fantastiska 

fantasivärldar lyfts fram på ett sätt så att man känner igen sig. Som en plats man någon 

gång besökt, i en dröm må hända. 

 

10.2   Marion Peck och Mark Ryden – Ett sagolikt äktenskap av ”surreal 

mysticism” 

“There is nothing better than making art side by side with someone who shares the same inspirations.” 

-Mark Ryden, om partnern Marion Peck. 
23

 

 

                                                 
21

 Williams, Robert, Pop surrealism – The rise of underground art, 2004, Ignition publishing, s. 13 
22 Lindgren, Simon, Populärkultur – Teorier, metoder och analyser, 2005, Liber, s. 76 

23
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De är två av Pop surrealismens frontfigurer. Äkta makar likaså. Ett ikoniskt skimmer 

omger dessa två målare och det verkar som att de vill behålla en viss mystik, då det är 

svårt att hitta fakta, biografier, intervjuer eller ens bilder på dessa tu.  

Vid arbetets början kände jag inte till att Peck och Ryden var ett par, men jag hade ändå 

en känsla av samhörighet mellan de två. Tematiken är samstämmig, även om Pecks 

bildvärldar är lite mer avskalade och stiliserade än Rydens. De delar sin hängivenhet för 

surrealistiska fantasivärldar, som inte nödvändigtvis avbildar drömlandskap, i stil med de 

klassiska surrealisterna, utan snarare en alternativ verklighet eller en hyperrealism. 

Barndomens fabler kommer till liv i deras måleri och genom sin tekniskt realistiska 

prägel känns de trovärdiga. De klara, rena färgerna och de noggrant formgivna ytorna, 

med sin tydligt tredimensionella karaktär, ger målningarna en känsla av närvaro. 

Karaktärerna i målningarna stirrar ofta tillbaka på oss med sina överdimensionerade, 

inbjudande (eller motbjudande) ögon och gör oss betraktare, till medaktörer.  

Fabler och gamla, dammiga barnböcker konnoterar vi säkerligen alla lätt till inför åsynen 

av dessa visuella världar, men det är någonting med gamla, dammiga barnböcker. Barnen 

som de skapades åt är sedan länge döda och begravda och vi ryser lite vid tanken. Det är 

den känslan Peck och Ryden bägge förkroppsligar i sitt måleri. 

De förmedlar precis en lagom dos av provokation och en gnutta rädsla över det faktum att 

man inte riktigt vet vad det är man ser. I vilket fall spelar deras bilder, genomgående, på 

våra känslosträngar. 

My role as an artist is simply to act as a reminder to people to not become jaded," says 

Ryden with a chuckle. "A lot of people who are not artists can look at artists, and feel 

through them what it is to be creative and see things through an unjaded eye. – Mark Ryden 

24
 

Jag tar Ryden på hans ord och visar hans bilder för mina elever i syfte att visa dem vad 

det innebär att vara kreativ. Jag visar dem hans sätt att ”förstora och förminska”, som 

Vygotskij talade om och hur man kan ”beröra och ibland uppröra” vilket Margareta talade 

om i sin rapport.
25

 Jag vill också tydliggöra för eleverna hur det ena föregår det andra. 

Visar man verkligheten exakt som den är ser den för neutral ut och får oss inte att känna 

mycket alls. Det är genom fantasins förstoringar och förminskningar av verkligheten som 

vi får en chans att se på den med nya ögon. ”An unjaded eye”. 

 

10.3  Pop surrealismen som didaktisk utgångspunkt 

/…/we are media-damaged beyond recognition /…/ The icon no longer stands alone /…/ 

This then is an era of hybridity /…/ the best we can aspire to is a point of identification 
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25
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within the incessant visual maelstrom so that somehow the generic and lowest common 

denominator can become a personal language. And the only way to speak that tongue is 

in a polyglot rhyme.
26

 - Carlo McCormick om Pop surrealismens kärna 

Jag har, utifrån Mark Ryden och Marion Pecks måleri, försökt komma åt ett arbetssätt 

och en utgångspunkt att för att skapa uttrycksfulla och fantasifulla bilder med elever inom 

bildundervisningen.  

Det Carlo McCormick nämner om hybriditet är någonting jag tagit fasta på. Likaså det 

typiska, övergripande hyperrealistiska tillstånd som definierar postmodernismens era. Det 

vill säga att vi lever i en kultur som befinner sig i gränslandet mellan verklighet och 

fiktion.
27

 Ett slags visuellt ”Limboland”.  

Genom att inleda med ett bildspel som vi tillsammans diskuterar kring tillhandahålls 

eleverna med nya erfarenheter och insamlandet av material tar vid. Insamlandet sker 

visuellt genom bildspelet, samt intellektuellt och emotionellt genom samtal där vi 

kollektivt tolkar, analyserar och dekonstruerar vad vi ser. Bearbetningen av materialet 

sker fortlöpande och nya begreppsliga kartor
28

 skapas både på ett kollektivt och 

individuellt plan. 

Den första uppgiften handlar om att förändra allmängiltiga bildkoder.  

 

10.4  ”Détournement” - Surrealistiskt collage  

Del 1: Bildanalys av Marion Pecks bilder föregår detta arbete i collageform. 

Eleverna går in i arbetet fullt medvetna om att deras uppgift är att utforska bildkoder och 

hur man kan försöka förändra och främmandegöra dessa. Hur går man till exempel 

tillväga för att förändra det vi uppfattar som ”sött” till ”kusligt” eller ”vackert” till ”fult” 

och hur stora/små förändringar behövs? Genom att klippa ut delar av figurer i olika 

tidningar och sedan montera ihop dem på ett sätt som ger delarna en ny mening skall 

eleverna få förståelse för hur vi avläser olika bildtecken och hur dessa tecken förändras i 

förhållande till varandra. 

Del 2: Arbete i grupp som inriktar sig på kollektiva läroprocesser. Collagefigurerna 

klipps ut och man får tillsammans, i grupper om två eller tre, fundera på hur dessa figurer 

interagerar med varandra. Vart befinner de sig? Vad händer i bilden? Man kan utgå från 

titeln: ”När __ mötte __ på/i ___” 

Här får den kombinatoriska verksamheten sättas i bruk på ett tydligt och relativt enkelt 

sätt. Prestationsmomentet dämpas genom att kravet på teknisk skicklighet eliminerats. 
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There are many symbolic meanings in my art that I myself am not necessarily conscious of. 

The most powerful meanings in art come from another source outside an artist's own literal 

consciousness. To me, tapping into this world is the key to the making the most interesting 

art.
29

 – Mark Ryden om att skapa intressanta bilder. 

För att ge eleverna stoff att arbeta med utifrån, vilket Ryden nämner här, har jag 

komponerat en uppgift som förser dem med givna signifianter
30

 och ämnen. Även 

historiskt har surrealister använt sig av slumpen som metod och det är en bekräftad metod 

vad gäller kreativt tänkande. 

 

10.5  ”Limboland” - 3 burkar 

Eleverna presenteras för tre burkar. I burkarna finns lappar med ord som jag valt utifrån 

en grammatisk grundregel: burk #1 innehåller substantiv, #2, verb och #3, adjektiv. 

Eleverna drar en lapp ur varje burk, förutom substantiv, som de tar två ur. Teknik kan 

också läggas till som en burk eller, som i detta fall, vara förutbestämt av läraren.  

Jag har försökt välja ord efter återkommande teman eller element inom Peck och Rydens 

måleri. Jag har tänkt mig att en kombination av vissa ord, med vissa innebörder kommer 

att skapa de innehållsliga kontraster jag vill åt. Populärkultur kontra finkultur, verklighet 

kontra fiktion och det som existerar däremellan – i limbo- som det mänskliga sinnet med 

hjälp av fantasin skapar.  

Ordföljden blir som sådan: substantiv, verb, adjektiv, substantiv. Ord som ”på/i/för/med” 

kan läggas till mellan sista adjektivet och substantivet. Meningen som bildas blir titeln på 

bilden de skall göra och eftersom meningen automatiskt blir surrealistisk till sin karaktär 

kan man hoppas på bildskapande som matchar detta. 

 

 

11.0  Arbetet med eleverna 

Undersökningen har förlagts till mina lektioner, vilket inneburit att jag haft begränsat med 

tid och elementet av ”vardagens tristess, stress och stök”, till skillnad från en kvalitativ 

undersökning med, för mig, främmande barn. Det är min erfarenhet att barn lyssnar med 

större uppmärksamhet och följer instruktioner bättre inför en vuxen som kommer utifrån. 
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Uppgifterna är utformade för 3 klasser (åk 6-8) och föregås av bildspel i Pop 

surrealismens tecken. Vi tittar på ett antal väl utvalda målningar av Marion Peck och/eller 

Mark Ryden, där vi tillsammans diskuterar, analyserar och dekonstruerar bilderna. Letar 

röda trådar, hittar stödord, läser mellan raderna och kollektivt synliggör det specifika 

bildspråket som används i dessa bilder. 

11.1  Diskussionerna 

Eleverna älskar bilderna. Det händer något helt annat i klassrummet när vi tittat på de här 

bilderna än när vi, exempelvis, tittade på Monets impressionistiska målningar. De har 

mycket att säga om bilderna och ser detaljer och läser in saker i bilderna som inte jag 

själv noterat. 6a är inte lika nyanserade i sina bildanalyser som 8a, men de har ändå 

mycket att säga. ”Söt” eller ”läskig” är ord som flickorna i 6a använder genomgående när 

vi tittar på Marion Pecks målningar. De har svårt att se att en bild kan vara både och 

dock. De väljer antingen eller. De förstår humorn i bilderna också och ibland skattar de 

rakt ut. När jag visar en målning föreställande en blombukett där blommorna har ansikten 

säger en flicka: ”Den där var inte så konstig.” ”Nej, den var fin!” Säger en annan.  

I 8A talas det kring bilderna på ett helat annat sätt. En flicka talar om dominans och 

underkastelse och en annan gör referenser till filmen ”Donnie Darko”. Någon lägger 

märke till en iransk flagga och en annan börjar se Abraham Lincoln överallt. När jag visar 

Mark Ryden´s ”Little boy blue” blir det först tyst. Jag gissar att hakkorset på pojkens hatt 

får dem att tysta och jag blir själv lite orolig över hur mycket jag provocerar dem genom 

att visa den här målningen, men efter att ha slängt ut några frågor kommer diskussionen 

igång och jag känner mig lugn igen. Jag tänker på vad Margareta Adolphsson skrev i sin 

rapport: 

Jag uppfattade det också så att nazismen och Hitler väldigt tydligt stod som symbol för 

”det Onda” hos dess barn och om ”det Onda” hade man mycket att berätta. Det verkade 

som att det fanns en koppling för många barn mellan berättelsen i denna bok (Rose 

Blanche) och deras egen värld.
31

 

De pratar mycket om pojkens blick. De kan inte komma ifrån det. Visst är det är 

någonting med hans blick? Det är någonting med blickarna i alla målningarna… 

Några elever blir otåliga och vi måste gå vidare trots att vi inte rett ut det där med 

blickarna. 

Fast de iakttar allt i 8A. Varenda detalj ska redogöras. De lägger märke till återkommande 

motiv, uppmärksammar ikoniska referenter och funderar på vad allt kan betyda. 
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Jag har inte haft möjlighet att spela in vad eleverna sagt, då diskussionerna skett under 

lektionstid. Jag antecknade i ett block till en början, men slutade när jag märkte att det 

gjorde eleverna ”oroliga”, fast jag kom tillslut på ett sätt att dokumentera vilket också gav 

upphov till nya gestaltningsmöjligheter. 

 Jag bad eleverna att beskriva bilderna med så få ord som möjligt. Helst enbart ett. Jag 

skrev upp alla dessa ord på tavlan, vilket gav upphov till ytterligare diskussioner. De 

började fästa sig vid orden och började först, lite skämtsamt, sätta ihop orden. ”En kaxig 

apa” satte en pojke ihop av orden och ville genast rita just en kaxig apa. En flicka satt 

med papper och pennor och ritade under hela diskussionens gång. Hon ritade 

fantasivarelser, inspirerade av orden som nämndes under lektionens gång.  

Om en bild sa någon ”onormal” medan någon annan sa ”unik”, jag pausade lite där för att 

påpeka att de orden kunde betyda samma sak, fastän det ena klingar positivt och det andra 

negativt. ”Vilse”, ”ensam”, ”sorgsen” och ”sårad” var andra ord som användes. En flicka 

sa ”förfrågande” och undrade sedan om det fanns ett sådant ord. Jag svarade, ”Nu finns 

det!” 

 

Den här gruppen, som mest består av flickor, visade stort intresse och engagemang, men 

också förståelse för vad de såg. På ett sätt som de inte haft möjlighet att visa för mig 

tidigare dessutom. När jag sedan hade samma diskussion med en annan grupp, som mest 

består av pojkar, blev resultatet annorlunda. Den första bilden de fick se har en oval form. 

Samma ovala form de sett mig arbeta med i träslöjdssalen tidigare på morgonen, så det 

var den första reaktionen jag fick: ”Det är som dina tavlor!” ”Har du gjort den?” Följande 

reaktion var samma som jag fått i alla tidigare grupper :”Stora ögon” och ”stora huvuden” 

säger flera röster, gång på gång. Jag påpekade att någon i den andra gruppen sagt 

”ensam” och undrade om de höll med. ”Nej!” utropade de någorlunda enhälligt. Om 

blommorna med människoansikten sa en flicka ”gammeldags”, men annars tyckte de 

mest att den var konstig. En helt annan reaktion än i den andra gruppen där de överlag 

tyckte att den var vacker, men varför de tyckte att den var vacker kunde de inte förklara. 

”Alien” säger någon när de ser pojken med de stora ögonen, i den andra gruppen beskrev 

de honom som ”söt”. Efter det kom många negativt laddade ord: ”Sjuk”, ”död”, ”jag mår 

illa”, sa en pojke och upprepade det flera gånger efteråt. En flicka som pratar engelska 

såg att många bilder var tvetydiga och använde ordet ”half” många gånger, ”half 

child/half adult”, ”half human/half monster”, osv. Hon använde även ordet ”zombie” 

Överlag var det negativt laddade ord, medan den tidigare gruppen mestadels ställde sig 

positivt till vad de såg. Kom ett ord som ”ful” så följdes det oftast av ett positivt laddat 

ord som ”rolig”.  
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Några reaktioner som var extra intressanta var bland annat målningen där man ser ett 

rådjur under vattenytan och ingen verkade ta notis om att ett rådjur faktiskt inte kan leva 

under vattnet. Deras enda reaktion var att den var vacker. Rådjuret var vackert, vattnet var 

vackert och landskapet ovanför var vackert. Alltså var det en vacker bild. Delarna gjorde 

helheten utan närmare eftertanke eller koppling till verkligheten.  

En annan var pojken som ligger och guppar på vattenytan, alldeles naken och alldeles 

under honom simmar en stor varelse. Den ser ut som en stor, mjuk nalle och har ingenting 

aggressivt i sitt utseende egentligen och den är vänd bort från pojken. Den bilden reagerar 

de alla starkt på. De förstår inte vad det är de ser. ”Vad är det där?” utropar alltid någon 

med förskräckt min. ”Vad tror ni?” frågar jag då, men jag har än så länge inte fått något 

svar. De förstår den helt enkelt inte och tycker att den är obehaglig. Det visar de tydligt. 

Lammet med barnansikte har fått liknande reaktioner, men vissa tycker att den är ”söt” 

och ”gullig”. Överlag verkar de förstå i slutändan vad det är jag är ute efter. Att bilder 

inte behöver vara så entydiga, att linjen mellan en ytterlighet och en annan kan vara 

flytande och vara intressant att experimentera med. 

11.2  Det gestaltande arbetet 

”Kristalliserad fantasi” som Vygotskij kallade det, när fantasin tar en gestaltande form. 

Den svåra delen för mina elever. 

Jag inledde arbetet med 6A (något 6B finns inte eftersom vi är en liten skola). Det var en 

av många liknande dagar då jag och musikläraren fått kämpa länge för att få klassen att 

ställa upp på två led, ”Bildledet” och ”Musikledet” och sedan vara helt tysta i några 

sekunder innan vi går vidare till lektionssalarna. Bild- och musiklektionen är en timme, så 

när en halvtimme försvinner på att få ordning på eleverna enligt reglerna som gäller på 

skolan, har vi bara en halvtimme kvar till bildundervisningen. Det säger sig själv att det 

inte blir någon bra undervisning. Eleverna är oroliga när de kommer in i klassrummet. 

Och den där första lektionen hann vi, givetvis, inte påbörja något gestaltande arbete. 

Följande lektion, som såg ungefär likadan ut, försökte jag få igång dem med arbete i 

collageform. Det gick sådär. Sedan startades dessutom ett övergripande projekt på temat 

hjältar/mod på skolan och bildlektionerna skulle också användas till projektet, men några 

av eleverna lovade att komma efter skoltid och jobba vidare med mig. Det var svårt att få 

dem att göra uppgiften när det faktiskt var på deras fritid, men det blev några riktigt 

intressanta bilder tillslut som visade på förståelse för det surrealistiska bildspråket och jag 

såg det som ett stort framsteg. 
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7A är lite lugnare, men okoncentrerade och verkar leva i en helt egen värld. Men alla 

gjorde uppgiften. Diskussionen kring Marion Pecks bilder blev däremot tunn och när de 

verkade ivriga att sätta igång med bildskapandet lät jag dem göra det.  

De hann med både del 1 och 2 av uppgiften, trots att de också arbetade med hjälteprojektet. 

Det intressanta här var att även de som inte visat något intresse för bildämnet tidigare 

faktiskt hängav sig åt uppgiften och verkade tycka att det var ganska så roligt. 7A som 

tidigare visar stora svårigheter inför ”traditionellt” bildskapande lyckades även bli klara 

med den andra uppgiften. Förutom de vanliga koncentrationsproblemen var det enda 

hindret vissa ord som var svåra att förstå, som ordet ”mystisk”, till exempel. 

Med 8A finns en ”problematik” i att det finns några riktiga talanger i klassen. En grupp 

flickor som är väldigt duktiga och lägger ribban alldeles för högt för de andra i klassen. 

Det märks att de andra känner sig underlägsna och det förstärks av att flickorna skrattar åt 

pojkarnas teckningar. Vad gäller den gestaltande delen lyckades inte pojkarna riktigt, men 

det hade också med tidsbristen att göra ”3 burkar”-uppgiften blev mest en rolig ordlek, 

fast jag blev nöjd över det faktum att en pojke som haft det svårt för sig tog sig an 

uppgiften och gjorde en bild där det snöade mitt på sommaren. Några flickor tog sig an 

uppgiften fotografiskt och jag lät dem göra det. Några ville arbeta i Photoshop, vilket 

resulterade i att tiden gick åt till att sätta sig in i programmet. Diskussionerna blev å andra 

sidan väldigt lyckade och flickorna gjorde storslagna planer för sitt bildskapande, men 

några fastnade i bilderna och ville bara titta på fler bilder. De var otroligt fascinerade av 

det speciella bildspråket och surfade vidare på olika webbsidor jag rekommenderade, för 

att få se mer.  

12.0 Resultat och tolkning 
När vi jag och eleverna tillsammans diskuterade och analyserade Marion Peck och Mark 

Rydens måleri kom vi fram till många olika saker. Bland annat att bilder kan upplevas på 

många olika sätt av olika individer och i skilda kontexter. Vi kom fram till att små 

förändringar av en bild kan resultera i att hela innehållet i bilden förändras. Vi kom också 

fram till att hybridiseringen av dikotoma motsatspar skapar spänning i bilden, även om vi 

inte använde just de orden. Ord som ”Half.---” och att många bilder kunde beskrivas både 

som ”söt” och ”ful” exempelvis, eller ”aggressiv” och ”snäll”. Vi lyckades också komma 

åt det som inom postmodernismen kallas hyperrealism, alltså det tillstånd där gränsen 

mellan det simulerade och det verkliga upplöses. Enligt Robert Williams är det här ”den 

rovgiriga fantasin har sitt näste” (författarens översättning). 
32
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Det vart väldigt tydligt att barnen hade likartade tankar om vad de såg. Det som 

synliggjordes kallas inom psykologin: lagen om det gemensamma, emotionella tecknet. 

Vygotskij sammanfattade denna lag med att olika tecken har en likartad emotionell 

inverkan på oss.  

Det uppstår en fantasins kombinationsprodukt som grundar sig på en gemensam känsla, eller 

ett gemensamt emotionellt tecken, som förenar olikartade element vilka trätt i samband med 

varandra
33

.  

Det jag fick syn på var också att man inom en viss kultur eller ett slutet samhälle 

(exempelvis, flickorna i 6A) delar begreppsliga kartor, man ordnar och tolkar omvärlden 

på ett likartat sätt. Hur man avläste bilderna skilde sig från klass till klass och mellan 

olika ”sociala grupperingar”, det vill säga inom grupper av elever som hade ett närmare 

förhållande till varandra, kanske även utanför skolan. Jag märkte också att pojkarna, i 

allmänhet, hade mycket svårare att avläsa bilderna. Kanske har det att göra med den 

”machokultur”, som jag nämnde tidigare, att göra. Den grundinställning att allt som har 

med konst att göra inte hör till den manliga sfären.  

Några undantag har givetvis funnits. Exempelvis när jag skrev ord på tavlan som de 

använt för att beskriva bilderna vi såg och två pojkar började hitta roliga meningar bland 

orden. Plötsligt satt de, mitt under diskussionen, och ritade en varsin ”kaxig apa”. Fast det 

var en flicka som började rita redan i början av lektionen. Hon ritade frenetiskt hybrida 

fantasidjur som hon funnit inspiration till i Marion Pecks bilder. Det är sällan den flickan 

är så tyst och arbetar så ihärdigt. Då och då tittade hon upp, för att säga ett ord eller visa 

sin teckning. 

 

Den klass som pojkarna kom igång ordentligt med de gestaltande uppgifterna var 7A. De 

har jobbat med dessa som jag aldrig sett dem arbeta förut. Jag har funderat på vad detta 

kan bero på, om det är uppgiftens utformning, hur jag presenterade uppgifterna eller 

någonting helt annat. Jag har kommit fram till att det är en kombination av de tre och den 

tredje faktorn kan vara att en av ledarfigurerna bland pojkarna helt plötsligt visat ett 

intresse för bildämnet och därmed fått med sig de andra på tåget. Att få med sig honom 

kan alltså ha lett till en positiv dominoeffekt! 

Collagearbetet har överlag varit en positiv erfarenhet. Säkerligen på grund av att de inte 

behövt teckna. Inte till en början i varje fall.  

Collageformen öppnade nya möjligheter till bildskapande och eleverna märkte snabbt att 

de faktiskt löste uppgiften så som den var given. Alltså att ett objekt ges nya innebörder 
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genom, bland annat, förminskning/förstoring, addition/subtraktion av element och 

användandet av en oväntad kontext. 

Deras ögon öppnades för alternativa visuella världar och alternativa konstellationer av 

tecken, vilket i sin tur ökade deras visuella och begreppsliga erfarenhetssfär. De fick 

följaktligen en möjlighet att använda sin kombinatoriska förmåga och skapa något 

alldeles eget. 

De många skratten i klassrummet verkade upplyftande på eleverna och collageformen gav 

ej heller möjlighet till nedlåtande kommentarer, det var ju inte heller meningen att det 

skulle bli ”fint” på ett traditionellt sätt. 

Collagen öppnade också upp till lek med genretillhörighet. De olika tidningar, och 

därmed också de olika bildvärldar, som erbjöds eleverna blev en förutsättning för hur 

deras bilder kunde se ut och resultatet blir förhoppningsvis att eleven skapar nya 

bildvärldar utifrån dessa. Vilket jag tyckte att de gjorde. Dessa bildvärldar skapar i sin tur 

ytterligare bildvärldar. Vilket fick sitt uttryck i del 2 av första uppgiften. 

De skapade nya gemensamma, emotionella tecken i collagen. Dessa tecken spred sig och 

användes av klasskamraterna. Man lånar bildtecken av varandra. Dessa intertextuella lån 

blir pastischer på varandra. Representationer av representationer …av representationer, 

och så vidare.
34

 

Därmed har nya gemensamma begreppsliga kartor och representationssystem skapats och 

eleverna har således givits redskap och möjlighet till nya sätt att uttrycka sig visuellt, men 

de har också blivit en del av en självpåbyggande skapande- och kunskapsprocess. (Vilket 

illustrerades på s.14). 

Nästa steg skulle vara att ge eleverna själva grundläggande kunskaper om hur kreativa 

skapandeprocesser kan ske, vilket jag tror, kommer att kunna föda nya idéer och metoder 

för fortsatt kreativ aktivitet.  

13.0  Slutord 

Fantasin är människans drivkraft. Genom att skapa inre visioner om framtiden, sätter 

människan upp mål för sig själv som tar henne framåt. Kan man inte, för sin inre syn, se 

de uppgifter man tar sig för och en eventuell utkomst av dessa uppgifter, kan de inte 

heller lösas.  

Att, som jag nämnde i början, ”sätta bilder i huvudet” borde alltså vara någonting av 

högsta vikt för skolan. För dessa bilder blir, för barnen, själva motorn i det maskineri som 

skall ta dem vidare i livet. Bilder av omvärlden: verkliga eller fiktiva, medvetna eller 
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undermedvetna, hjälper dem att skapa struktur, ge tillvaron mening och sätta upp 

personliga självändamål genom de fantasier om samtiden och framtiden de själva skapar. 

”Det är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, 

som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid.”
35

, som Vygotskij så fint 

formulerade det. 

Redan på 200-talet talade Plotinus om ”skådandet” som vi människor sysselsätter oss 

med i vår vilja att bli ett med det sköna, gudomliga ljuset från ”det ena”. För att se detta 

sköna måste man även inneha skönhet. Man ser sig själv. Vissa människor har detta 

medfött, men det kan även skapas – genom skådandet i sig. 

Alltså, genom att lära sig att uppskatta det sköna runt omkring sig blir man också en del 

av det sköna, man upptäcker också sig själv och man kan genom detta skådande ”se sin 

egen roll som medskapare och konstruktör av identitet, kultur och kunskap,” 
36
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15.0 Bilagor, bilder 

15.1 Elevarbeten åk 6: 

  

 

 

Elevarbeten åk 7: 
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Elevarbeten åk 8: 
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16.0 Sammanfattning av den konstnärliga gestaltningen 

Till en början visste jag inte hur den konstnärliga gestaltningen skulle ta form. Det vet jag 

aldrig. Jag jobbar inte på det sättet. Fast när eleverna kom igång med sitt arbete med 

collagen och jag såg deras skaparglädje började det smittas av på mig.  

Eleverna har arbetat utifrån Vygotskijs modell. Som startar med den yttre kunskapen som 

består i all kunskap och alla intryck de tagit in under sina liv, men i klassrummet även i 

det material läraren presenterar vid uppstart av ett nytt lektionsupplägg. Detta material var 

Mark Ryden och Marion Pecks målningar. Ett frö hade såtts. Insamlandet av material 

skedde genom de tidningar de hade till sitt förfogande. Bearbetningen och den 

kombinatoriska verksamheten tog sedan vid, alltså det vi kallar den kreativa 

verksamheten, vilket slutligen tog fysisk form i den skapande verksamhet som blev deras 

collage. Den nya kunskap eleverna själva skapat, gav mig i min tur, nya erfarenheter och 

nytt material att samla in för bearbetning och den kombinatoriska verksamhet som jag 

fortsättningsvis sysselsatte mig med och resulterade i denna triptyk. Den gestaltar hur 

kreativa frön kan sås bland eleverna för att följaktligen även ge frukt hos mig. Kreativa 

ringar på vattnet.  

Triptyken representerar de tre klasser jag arbetat med. År6, år7 och år8. ”Blood, Sweat 

and Tears”, kallar jag den. Namnet är lånat från Mark Rydens bildvärld och i varje del 

finns centralt en figur som jag kopierat rakt av från Mark Ryden. 

Jag har också velat hylla den samhörighet vi praktisk-estetiska lärare har genom att såga 

och fila till tavlorna i träslöjdssalen och sedan rama in dem med textilier ifrån 

syslöjdssalen. 

Den färdiga gestaltningen förkroppsligar inte bara denna uppsats och dess slutsatser, men 

också relationen lärare/elev och allt som sker i det miniatyrsamhället vi kallar Skolan. 

Ibland ett smått surrealistiskt miniatyrsamhälle. Ett samhälle med väldigt små ramar som 

man måste hålla sig inom, både fysiskt och mentalt. I gestaltningen ser jag mig, mina 

elever, bildsalen och alla tankar och känslor som rymts däri. Stora tankar och stora 

känslor. Läraryrket har stort fokus på det objektiva, de vetenskapliga glasögonen ska 

alltid vara på, men när man är en människa som så nära jobbar med andra människor är 

det ibland svårt. Min gestaltning gör också det konsten ska få göra: Belysa det subjektiva, 

det som kommer från hjärtat, för läraryrket handlar också mycket om hjärtat. Om blod, 

svett och tårar. 
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