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Abstrakt 

 

En vanlig arbetsmetod i bildämnet är kreativitet. Eleverna ska enligt skolverket bl.a. ges möjlighet 

i undervisningen att utveckla förmågan att: arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck. 

Som blivande bildpedagog i ämnena Bild och Design önskar jag kunna ge dessa förutsättningar 

till elever som en god grund att stå på i sitt eget fortsatta skapande.    

Metoden i sig kan angripas från olika håll, på många sätt, med olika syften. Min studie handlar om 

att undersöka inspiration i relation till kreativitet ur ett lärarperspektiv.  

Frågeställning: Vad kännetecknar inspiration i en arbetsprocess av keramiska föremål och på 

vilket sätt kan ögonblicksbilder synliggöra detta? 

Med en introspektiv metod har jag utgått från stunder i vardagen som får mitt sinne att oväntat 

väckas till liv, dessa stunder har dokumenterats med en polaroidkamera. Med utgångspunkt i 

fotografierna har de sedan agerat som minnen i en skapande arbetsprocess med lera där jag 

förhållit mig till form. Fotografierna har varit inspirationskälla i det skapande arbetet med leran 

där formerna på bilderna fått inspirera mig till att skapa nya former. De nya formerna har sedan 

bearbetats i ett gestaltande processarbete där uttryck och färg har fått experimenteras fram med 

hjälp av glasyrer, uppbyggnad av rumslighet, adderande av kompletterande material såsom metall 

och växter samt ljussättning.  

Genom teorier, metoder och begrepp relaterat till min process analyserades bearbetningen. 

Resultatet av studien visar på metoder som är förenliga med kreativt skapande och att de mycket 

väl kan vara fördelaktiga i bildundervisning i kombination med en lärare som är angelägen om att 

lära känna sina elever som på individnivå.  

Den gestaltande delen visar tjugoåtta keramiska objekt presenterade på en kopparplåt (ärgad med 

salt, ketchup och ättika) som i sin tur presenterades på ett lågt podium med grå betongliknande 

struktur. I två av de keramiska objekten placerades växtlighet, i ett av objekten adderades vatten. 

Ca en och en halv meter ovanför objekten hängdes fem vita pioner uppochner i fiskelina. 

Ljussättningen bestod i två spotlights, en placerad direkt ovanför riktad ner mot objekten, den 

andra lampan riktades snett mot de tretton lite högre objekten så att skuggor bildades bakom.  

Det självständiga arbetet presenteras i två delar, dels som en uppsats, dels genom en gestaltande 

del som presenterades på Konstfacks vårutställning 2017 och här presenteras med bilder.  
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Introduktion 

1.1 Vackra ögonblick till ting 

När jag ser mig omkring fastnar blicken på det uppenbart vackra, estetiskt tilltalande objektet. 

Med sin form och färg, sitt uttryck och sin plats i rummet får det mig att stanna upp och drömma 

mig bort. Jag fantiserar om att få ta med mig objektet, vårda det ömt och aldrig någonsin släppa 

det med blicken.  Det är som att objektet triggar mitt habegär. Varför?  

”Studium är det vidsträckta område som kännetecknas av nonchalant begär, ett allmänt intresse och en flackande böjelse: jag gillar/jag 

gillar inte, I like/I don’t” Roland Barthes1 

Studium är det element som skapar ett vagt intresse för en fotografisk bild menar Roland 

Barthes. Mina promenader är mitt Studium, när de vackra ögonblicken dyker upp har jag träffat på 

vad Barthes kallar Punctum.2 Punctum är det element som dyker upp och stör Studium, som ett stick 

eller en fläck. De ting som får min uppmärksamhet är vitt skilda, färgad av tidigare upplevelser 

och erfarenheter tillhör de min visuella kultur och blir mitt punctum. Avgör faktorer som färg, 

form, mönster eller kanske symmetri vad som attraherar min blick? Marita Sturken och Lisa 

Cartwright förklarar i Practices of looking att vi sorterar vad vi ser och försöker på så sätt förstå 

världen för att den ska få en mening för oss.3 Genom att sortera ut de ögonblick jag finner vackra 

försöker jag förstå min visuella värld. Om det vidare kan vara ett sätt för mig att arbeta i skolan 

återstår att se. Att fotografera de objekt som tilltalar mig när jag rör mig i det offentliga rummet 

är ett sätt att synliggöra några spår som triggar min kreativitet. Fotografierna blir katalysatorer för 

min fantasi, väcker minnen till liv och skapar känslor, tankar och idéer.  

                   
Bild 1-7 Polaroidbilder av ”vackra ögonblick”.  

Utan att arrangera bilden tar jag spontana fotografier på fragment, platser, kläder, möbler och 

ting – fotografierna tas i stunden, utan möjlighet till redigering. De får representera ögonblicket, 

fungera som ett minne och en uppmaning att skapa. Bilderna är vackra i sig, men de uppmanar 

                                                

1 Barthes, Roland, Det ljusa rummet: tankar om fotografiet, [Ny utg.], Alfabeta, Stockholm, 2006 S. 45 
2 Ibid S. 44 
3 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa, Practices of looking: an introduction to visual culture, 2. ed., Oxford University Press, 
New York, 2009. S.9 
4 Lars Lindström Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt  
5 Ibid S.27 

2 Ibid S. 44 
3 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa, Practices of looking: an introduction to visual culture, 2. ed., Oxford University Press, 
New York, 2009. S.9 
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mig till att ta formerna de fångat vidare till en annan dimension. Min undersökning handlar om 

att få fatt i hur ögonblicken kan inspirera mig till att skapa nya former i lera genom fotografier 

och kreativa, skapande processer. 

2 Bakgrund 

För att som blivande bildpedagog kunna bedriva undervisning i design och bild & form-ämnena 

samt föra dialog med elever inom dessa anser jag det viktigt att undersöka hur inspiration och 

kreativitet kan användas för att utveckla elevers motivation och skaparkraft med processarbete 

som metod.  

Hur inspiration påverkar kreativitet har diskuterats av många och berör otaliga områden. Ett 

exempel på tidigare forskning inom området pedagogik är Lars Lindströms forskning om 

kreativitet och huruvida den kan läras ut.4 Lindström menar att för att kunna utforska sina egna 

idéer är det också viktigt att se hur andra har gått tillväga. På så sätt kan man göra bedömningar 

av sitt eget arbete, risker och värdera sina egna resultat. Han skriver också om betydelsen av att 

elever ska få tid till kreativitet samt vikten av gensvar från kamrater och lärare.5 Ju mer övning, 

desto större färdighet. I den här studien försöker jag bemöta dessa frågor genom att undersöka 

min kreativitet och arbetsprocess med stöd av utvalda personer.   

2.1 Lateralt och vertikal tänkande 

”För att kreativiteten skall kunna användas måste den befrias från sin aura av mystik så att vi kan se den som ett sätt att använda 

hjärnan- ett sätt att befria information.”6 -Edward De Bono 

Edward De Bono menar att behovet av lateralt tänkande uppkommit på grund av de 

begränsningar som följer av att hjärnan arbetar som ett självmaximerande minnessystem. Det 

laterala tänkandet är ett val. Likt logiskt tänkande är det ett sätt att använda sin hjärna, en 

inställning till hur man tänker. Det laterala tänkandet vill alstra nya tankar genom att strukturellt 

omforma gamla mönster och skapa nya. De traditionellt tänkta tankarna blir frigjorda och kan ses 

från ett annat håll, på ett annat sätt. I letandet efter alternativa tillvägagångssätt söker man efter 

kvantitet i motsats till det naturliga där kvalitet är att föredra. Exempelvis är s.k. brainstorming en 

situation där detta tänkande kan tillämpas med fördel, en metod som går ut på att som grupp få 

fram så många idéer som möjligt. En brainstormingsession har tre centrala delar:  

                                                

4 Lars Lindström Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt  
5 Ibid S.27 
6 De Bono, Edward, Tänk kreativt, Bromberg, Stockholm, 1984 S.14 
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Korsvis stimulering: att komma fram till en ny sammanställning av information. Med input utifrån 

stimuleras det egna tänkandet till nya idéer. Idéer som i en persons tycke kan vara banala kan 

generera en annan tankebana hos nästa.7 

Fördröjt omdöme: att vänta med att värdera nya idéer. Alla förslag och tankar är viktiga för att 

arbetet skall kunna föras framåt i det här stadiet. Ingenting är löjligt eller omöjligt i det här skedet. 

Den formaliserade situationen: för att idéer ska bli så informella som möjligt är det bra om miljön är 

så formell som möjligt vid brainstorming. Människor är som regel vana vid det vertikala 

tänkandet. Även om vi blir ombedda att använda oss av ett annat tankesätt än det traditionella så 

blir det obekvämt och vi har svårt att släppa på hämningarna. I min studie har jag inledningsvis 

använt mig av en typ av solitära brainstormingsessioner i mitt skapande med keramik.  

Lateralt tänkande skiljer sig på flera sätt från det traditionella, vertikala, tänkandet. T.ex. kan man i 

lateralt tänkande avsiktligt välja att fokusera på irrelevant information för att ta sig framåt i en 

process medan man i vertikalt tänkande enbart väljer det som är relevant. Det här tycker jag är 

intressant. I studien har jag försökt förhålla mig till det skapande arbetet med hjälp av det laterala 

tänkandet, t.ex. genom fördröjt omdöme i urvalet av bilder eller korsvis stimulering när jag frågat 

kamrater om synpunkter på mina skisser eller former.   

Det generativa(laterala) behövs som komplement vid sidan av det selektiva (vertikala). Det 

laterala tänkandet höjer det vertikala tänkandets effektivitet och vertikalt tänkande utvecklar de 

idéer som genererats av det laterala. De Bono jämför de olika med att bygga en bro: 

”delarna behöver inte kunna stå utan stöd under varje fas men när den sista delen kommit på plats blir bron självbärande”.8  

Det traditionella, vertikala tänkandet är fokuserat på att göra rätt medan det laterala sättet är 

inriktat på att skapa så många infallsvinklar som möjligt. Varje steg i vertikalt tänkande är 

beroende av det föregående och stegen måste tas ett i sänder mot målet. Med lateralt tankesätt 

kan stegen tas i oregelbunden ordning, alla stegen måste inte vara korrekta, så länge slutsatsen är 

riktig.  

                                                

7 De Bono, Edward, Tänk kreativt, Bromberg, Stockholm, 1984, S.138 
8 Ibid S. 45 
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Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv undersöka relationen mellan inspiration och 

kreativitet i ett formskapande processarbete. Med stöd av fotograferade ögonblicksbilder är 

strävan att kommunicera och materialisera inspirerande händelser i mitt skapande av keramiska 

föremål.  

   

Vad kännetecknar inspiration i en arbetsprocess av keramiska föremål och på vilket sätt kan 

ögonblicksbilder synliggöra detta?  
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Empiri 

Studiens empiri består av polaroidfotografier tagna under, för mig ”vackra ögonblick”, skisser 

anteckningar såväl som keramiska föremål.  

Varje dag möts jag, och förundras av, saker som inspirerar mig. Jag har fotograferat dessa möten 

och använt mig av fotografierna i en skapande process i keramikverkstaden på Konstfack. Jag har 

valt att använda mig av en polaroidkamera för att jag upplever att de bilderna är just 

ögonblicksbilder. De är svåra att komponera och går inte att redigera varken i stunden eller i 

efterhand. Polaroidbilden får symbolisera och agera som ett minnesfragment av mitt Punctum, 

ögonblicket som ger mig ett sting av eufori.9 Roland Barthes beskriver Punctum som den detalj i 

den fotografiska bilden (i mitt fall detalj i blickfånget) som utmärker sig. Dessa bilder har varit 

utgångspunkt för min studie där jag vill få fatt i vad som triggat mitt intresse för det jag fångat på 

bild genom att ge dem en ny form med keramik. 

Dessa bilder har lagts på ett bord eller golv och sedan har jag plockat upp den som berör mig 

mest vid det ögonblicket och skapat utifrån den.  

Skisser och anteckningar av tankar och idéer jag fått när jag tittat på bilderna har fört mitt arbete 

framåt i den bemärkelsen att de hjälpt mig att minnas reflektioner under processens gång. Som 

komplement till polaroidbilderna har jag dokumenterat den skapande processen digitalt.  

         

Bild 8-10. Processbilder från bearbetningen.  

                                                

9 Barthes, Roland, Det ljusa rummet: tankar om fotografiet, [Ny utg.], Alfabeta, Stockholm, 2006 S. 44 
 



10 
 

Urval och avgränsning 

Med utgångspunkt i iakttagelser av mina egna upplevelser har jag fotograferat min omgivning 

med hjälp av en polaroidkamera. Jag valde polaroidkameran för att jag tilltalades av dess 

användningsform. Till skillnad från dagens digitala kameror och den vanligt förekommande 

mobilkameran är den polaroida bilden svår att komponera på plats, en sorts inramning görs 

visserligen men ingen förhandsvisning av bilden ges och bristen på redigeringsmöjlighet i 

efterhand lockade mig. Fotografierna har tagits av sådant som väcker känslor, tankar eller 

förnimmelser av stämningar hos mig. Dessa känslor vill jag sedan försöka väcka liv i genom att 

skapa keramiska artefakter, forma föremål med bilderna som inspiration. 

Under fotograferandets gång upptäckte jag att det var lämpligt att begränsa mig till vad som 

berörde mig formmässigt och valde därför att enbart fortsätta att fotografera med svartvit film i 

Polaroidkameran. Färgerna som återges i polaroidbilderna stämmer inte överens med vad jag 

uppfattade på plats så att det rättvist kan återge vad som berört mig i ögonblicket. Därför har jag 

valt att enbart titta på form. Omvärderingen påverkade dock inte vad jag valde att fotografera. 

Metod 

I den här studien har jag använt mig av en introspektiv metod. Introspektiv syftar till att 

initialläget är det egna medvetandet, egna upplevelser och reaktioner.10 Med utgångspunkt i 

iakttagelser av mina egna upplevelser har jag fotograferat min omgivning med hjälp av en 

polaroidkamera vars bilder fått föra mig vidare i en skapande process med stengodslera. 

Undersökningen har präglats av en process som kan beskrivas som en förening av konstnärlig 

och designprocess. Den konstnärliga metoden kan beskrivas som en växelverkan mellan visionen 

och skapandet.11 Visionen kan vara luddig men då kan processen föras framåt av skiss- och 

modellarbete. Genom att jämföra gestaltning med skissarbetet värderas framgången med känsla, 

huruvida resultatet “stämmer” med visionen. Designprocessen å andra sidan är från början mer 

resultatinriktad och förs framåt av förutbestämda regler, ofta av en klient. 

Jag använder mig vidare av begreppet skapande process när jag beskriver mitt skapande. 

Formprocessen har dokumenterats genom polaroidbilderna, skisser samt dagboksanteckningar 
                                                

10 Gustavsson, Bengt (red.), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004 
S.164 
11 Sundmark, Björn, Lindström, Lars, Bennich-Björkman, Li & Kupferberg, Feiwel (red.), Educare: 2007:1 :[kreativitet], 

Lärarutbildningen, Malmö högskola, Malmö, 2007http://dspace.mah.se/handle/2043/8162 
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och digitala bilder. Bilder av den skapande processen visas löpande som ett komplement till 

texten för förståelse. Resultatet av skapandet presenteras vidare under kapitlet gestaltning.  

I analysen har jag använt mig av begrepp hämtade ur Generative Theory vilken beskrivs mer 

utförligt under kapitlet Teori och tolkningsram. I studien togs 30 polaroidbilder och 250 digitala 

processbilder. Tio polaroidbilder användes som grund till ca 40 skisser, de har i sin tur agerat som 

inspiration till och mynnat ut i de keramiska artefakterna. Bearbetningen har analyserats genom 

att tolka Generative Theory, det laterala tänkandet, flow samt begrepp kopplade till dessa med 

fokus på hur inspiration kan påverka kreativitet. 

5 Teori och tolkningsram 

Generativity Theory 

Generativity theory är en teori om att kreativitet är process av kunskaper vi har sedan tidigare, 

beteenden och erfarenheter. Robert Epstein förklarar det som att vid problemlösning upprepar 

individen gamla beteendemönster för att sedan, om dessa inte fungerar, övergå till att kombinera 

gammal kunskap för att se om det ger resultat. I dessa fall kan individen ofta uppleva ett 

ögonblick av insikt där hen kommer underfund med vad som behöver göras för att uppnå 

positivt resultat. I Encyclopedia of Creativity skriver Epstein om vardagliga beteenden som tas ur sin 

kontext och sätts in i ett annat.12 Han skriver även om fyra kreativa kompetenser vilka är capturing, 

challenging, broadening och surrounding. ”13 Capturing, bevara nya idéer när de uppstår och hantera 

resurser, den utvalda skara vi kallar kreativa har denna förmåga. Att ha ett anteckningsblock med 

sig för att snabbt kunna föra ner de där idéerna som annars fort faller i glömska är ett vanligt sätt 

för t.ex. journalisten, serietecknaren eller författaren liksom det för musikern kan vara av 

betydelse att bära med sig en apparat för inspelning. Challenging handlar om att utmana sina 

kunskaper och prestationer till en nivå så att nya idéer uppstår. Gamla beprövade sätt kan visa sig 

fungera om man provar att utföra dem på ett annat sätt. Att lära sig, att använda sig av misstagen. 

Broadening, att bredda kunskaper och skicklighet utanför det befintliga kunskapsområdet. Ju fler 

olika beteenden desto fler sammankopplingar. Surrounding syftar till att ändra den fysiska samt den 

sociala miljön regelbundet. En oföränderlig miljö kan vara kreativitetshämmande.  

                                                

12 Robert Epstein, Generativity Theory, artikel. S 13 
13 Ibid. S. 59 
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En teori som ligger nära är John Deweys Progressivt pedagogiska tänkande där det fysiska arbetet 

bidrar till konstruktiv fantasi, logiskt tänkande, verklighetsförankring och ansvarstagande.14 

Dessutom bottnar pedagogiken i att utbildning är en rekonstruktion av elevernas egna kunskaper, 

tillskansade i och utanför skolan, som tillsammans förstärker deras förmåga att se samband och 

knyta an till nya situationer. I skolan är, enligt Dewey, en av pedagogens huvuduppgifter att sätta 

sig in i den enskilda elevens omvärldsuppfattning för att kunna vägleda denne mellan hens syn 

och kulturarvet.15 En feltolkning av Deweys pedagogiska syn är att eleverna lämnats åt sitt öde, 

att de ska låtas sig fritt inspireras utan vägledning och sammankopplats med frasen ”learning by 

doing”. Tvärtom har Dewey ångrat att han myntade den inom pedagogiska diskursen välkända 

frasen ”learning by doing” som förknippats med hans pedagogik och hur den kommit att 

feltolkas. Ingrid Carlgren förtydligar i en artikel att Dewey i stället menade att ”learning by 

inquiry” skulle vara en mer rättvis sammanfattning.16 ”Lärande genom förfrågan”, en fras som 

kommer att kunna vara väl förenlig med hur jag föreställer mig att jag själv väljer att undervisa.  

Inspiration 

I likhet med ovanstående teorier har De Bono beskrivit ett kreativt sätt att tänka, ett 

förhållningssätt till skapande som stämmer överens med hur jag arbetade med min studie. Som 

tidigare beskrivet, i kapitlet Bakgrund, handlar det Laterala tänkandet i motsats till det Vertikala 

om att frambringa så många idéer som möjligt utan krav på kvalitet i de första stegen.17 Meningen 

med tänkandet är att samla information och använda den på bästa möjliga sätt, menar De Bono, 

och för att kunna göra det måste vi lära oss att i stället omstrukturera de traditionella mönstren 

till nya och därmed frambringa kreativiteten. Ett ord som ofta förknippas med kreativitet är 

Inspiration. Bokstavligen så kan ordet Inspiration tolkas som processen inandning. I en artikel i 

Journal of Personality and Social Psychology, Inspiration as a Psychological Construct, återger författarna 

Todd M. Thrash och Andrew J. Elliot en första bildlig generell beskrivning av inspiration som 

listats i Oxford English Dictionary: 

”A breathing in or infusion of some idea, purpose, etc. into the mind; the suggestion, awakening, or creation of some feeling or impulse, 

especially of an exalted kind”18 

                                                

14 Forssell, Anna (red.), Boken om pedagogerna, 6., [omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2011 S.103 
15 Ibid. S.104 
16 http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingrid-carlgren-deweys-misstag/ 
17 De Bono, Edward, Tänk kreativt, Bromberg, Stockholm, 1984 S.14 
18 Todd M. Thrash And Andrew J. Elliot – Inspiration as a Psychological Construct. 
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Direkt översatt från engelskan står det: En inandning eller infusion av någon idé, ett syfte etc. In i 

sinnet; förslaget, uppvaknandet eller skapandet av en viss känsla eller impuls, särskilt av en 

upphöjd typ.  

I Det ljusa rummet beskriver Roland Barthes sitt eget förhållningssätt som fotograf till själva 

fotograferandet. En fotograf beskrivs vanligen som Operator. Barthes jämför sig hellre med den 

som vanligtvis betraktar bilder, Spectatorn för att han anser att fotograferandet inte är en konst han 

behärskar, han är alldeles för otålig. Det som fotograferas vill han benämna som Spectrum, här 

menar han att ordet kan härledas både till engelskans ”Spectacle” som betyder skådespel och 

franskans ”Spectre” som betyder spöke därför att i all fotografi pågår en sorts skrämmande 

drama om en dödens återkomst.19  

Barthes fria tänkande kring sin egen roll som Spectator ligger nära hur De Bono beskriver det 

laterala tänkandet, t.ex. hur det uppmanar att omkullkasta de normativa kraven på hur vi ser på 

oss själva i fotograferandet.  

I studien har jag med hjälp av Robert Epsteins beskrivning av Generative Theory kunnat se 

samband mellan inspiration och kreativitet i mitt skapande. Med Roland Barthes Det Ljusa 

Rummet har jag fått syn på hur jag ställer mig själv i relation till fotograferandet vilket också har 

varit gynnsamt när jag i mitt skapande med leran använt mig av det laterala tänkandet. Deweys syn 

på kreativitet och inlärning har bidragit till att min syn på hur jag kan ta in inspiration utanför de 

diskurser jag tidigare känt varit bundna till kreativitet. 

6 Tidigare forskning 

I min sökprocess har jag i första hand vänt mig till biblioteket på Konstfack och Stockholms 

Universitet och där åtkomliga databaser. Jag har sökt efter böcker tidskrifter, artiklar, 

forskningspublikationer och studentuppsatser via DiVA, Artikelsök, Google Scholar, ERIC, och 

Libris.  

Sökorden har varit: kreativitet, inspiration, bildpedagogik, flow, utbildning, didaktik, bild, lateralt 

tänkande, Generativity Theory, fotografi, keramik, snapshots, minnesbilder. Då enbart ordet 

Creativity ger över två miljoner träffar på Google Scholar så har jag smalnat av mina sökningar 

genom kombinationer av dessa ord. Alla sökningar har gjorts på både svenska och engelska. 

                                                

19 Barthes, Roland, Det ljusa rummet: tankar om fotografiet, [Ny utg.], Alfabeta, Stockholm, 2006, S.20 
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Vidare har jag kunnat söka mig framåt genom att läsa litteratur, tidskrifter samt artiklar och se på 

författarnas källor och hänvisningar.  

6.1 Kreativitet och inspiration 

Genom historien har synen på inspiration och kreativitet ändrats. Idag finns fortfarande olika 

teorier om huruvida kreativitet sker i sinne, kropp eller en kombination av dem, och forskare 

tvistar om kreativitet går att träna upp eller om man föds med det. Fram till 1800-talet fanns en 

mer religiös uppfattning om det vi i modern tid kallar för inspiration, den som var inspirerad 

kunde ha direktkontakt med Gud och föra hans talan. Konstnärligt arbete kunde närmast liknas 

vid hårt arbete och en nödvändighet än vid dagens mer friare syn på konst och kreativitet. Senare 

började man uppskatta konstnärens egna uttryck. Med den moderna konsten blev det önskvärt 

att konstnären uttryckte känslor.20  

6.2 Feedback och gensvar 

Lars Lindström skriver om vikten av feedback och gensvar från både kamrater och lärare i 

relation till kreativitet. Kvaliteter som värderas i konstvärlden och samtidigt formulerats i 

läroplanerna i en skapande process och framgång i densamma är faktorer som uthållighet, 

problemlösning, aktivt researcharbete och självvärdering Dessa faktorer har spelat stor roll även i 

min studie. Genom att få fördjupa sig i ett ämne eller material kan det leda till större kreativa 

framgångar än om eleverna bjuds på många alternativ. Med vidare tidsram finns större 

möjligheter till research, felmarginal vid motgångar och möjlighet till problemlösning. Förutom 

tidsaspekten så är självbedömningen viktig och då med iakttagelser av andra som en delgrund. 

Lindström menar att metoder som får elever att diskutera sina egna och andras arbeten kan 

komplettera andra tillvägagångssätt som används i skolan för att motivera till kreativitet. 

6.3 Flow 

En annan beståndsdel i kreativitet är flow, det kan beskrivas som ett tillstånd där både 

självmedvetenheten försvinner och tidsuppfattningen ändras. 21 Mihály Csikszentmihlyi, professor 

i psykologi, uppkom med och namngav fenomenet flow. Han nämner just detta i en mer 

ödesdiger beskrivning av den arbetsglädje som kan överstiga förnuft och hamna i det läge vi 

kallar flow: 

                                                

20 Shiner, Larry E., The invention of art: a cultural history, Univ. of Chicago Press, Chicago, 2001 
21 Brodin, Eva (red.), Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv,1. uppl., Liber, Stockholm, 2014 
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”den förnuftsmässiga irrationalitet som styr en så stor del av våra handlingar är farlig just därför att den är så lustbetonad.”22  -Mihály 

Csikszentmihlyi 

Ett resonemang frambringat av en artikel om kärnvapenkrigets historia där författaren enligt 

Csikszentmihlyi förbigår de uppenbara svaren och för en diskussion om huruvida de fortsätter 

tillverkas enkom för att vetenskapsmän och tekniker helt enkelt tycker att ”det är så roligt”.  

Andreas Nobel beskriver i sin avhandling ”Dimmer på upplysningen” att det finns en 

uppfattning om vad som är ett rimligt arbetspass, nämligen 45 minuter, men i den skapande 

verkstadsmiljön gäller inte samma regler som i den akademiska läromiljön.23 I en aktivt kreativ 

miljö där kroppen tillåts röra på sig, kan koncentrationen hållas längre menar Nobel. Det är lätt 

att ”bara jobba på” i stunder av flow men risken finns också att man försent upptäcker att en 

paus hade varit fördelaktig i arbetet. Ett resonemang som stöds även av min studie. 

Anna Linge skriver ”Att undervisa för kreativitet är ett sätt att möta framtidens behov men även ett sätt att 

utveckla elevers potential.”24 Linge menar att kreativitet är ett samhälleligt behov och att i vår samtid 

höjs allt fler röster om behoven av kreativitet i undervisningen som utvecklar förmåga till 

flexibilitet och anpassning med bakgrund i de skiftande behoven i arbetsmarknaden. Den 

generella kreativa förmågan kan skolan hjälpa till med att utveckla och förbereda elevernainför 

deras eget utvecklande och för att hjälpa den att landa i sin specifika kreativa riktning. 

Feiwel Kupferberg skriver om pedagogiken som kreativitetsregim, att pedagogiken handlar om 

att förmedla existerande kunskap snarare än att skapa ny kunskap25 Som både Dewey och Linge 

också skriver menar Kupferberg att vikten av kunskap om elever på individnivå för att detta skall 

lyckas. Kunskap är inte bara förknippat med att ta in ny kunskap intellektuellt, det är också 

emotionellt. ”Lärdom utgör en investering och fungerar som ett orienteringsredskap i tillvaron.”26 Det kan vara 

problematiskt att ta in ny kunskap om det man lärt sig relation till nya är osant eller måste 

korrigeras.  

                                                

22 Klein, Georg & Ödman, Maj (red.), Om kreativitet och flow, Bromberg, Stockholm, 1990 
23 Nobel, Andreas, Dimmer på upplysningen: text, form och formgivning, Arkitekturskolan och Konstfack, Kungliga 
Tekniska högskolan, Diss. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2014,Stockholm, 2014 S.66 
24 http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/9416/8178 S. 253. 
25 http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4996/Lararuppdragets%20egenart.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
S. 65 
26 http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4996/Lararuppdragets%20egenart.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
S.65 
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Marita Sturken och Lisa Cartwright skriver i Practices of Looking om seendehandlingen. De menar 

att seendet, kopplat till fältet visuell kultur, är en handling som hjälper oss att förstå omvärlden.27 

Genom att vi använder våra sinnen syn, känsel och hörsel för att navigera bland det vi ser, förstår 

vi sociala roller och betydelser. Vi lever i en kultur där vi blir alltmer genomträngda med bilder av 

alla de slag och med olika syften. Oavsett om vi medvetet väljer att titta eller om det sker med 

fog. Oavsett så engagerar vi oss i metoder för seende för att kommunicera, att påverka och 

påverkas.    

7 Bearbetning och analys 
I detta kapitel beskriver jag närmare hur utvalda delar av mitt processarbete har sett ut i 

förhållande till de teorier, metoder och begrepp som jag använt mig av. Likt Epstein beskriver de 

fyra kreativa kompetenserna har jag tittat på de väsentliga delarna i mitt skapande med leran. 

Under ett par veckor har jag undersökande fotograferat olika objekt, material, personer eller 

mönster som av någon anledning fångat mitt intresse. Dessa fotografier har blivit det empiriska 

material som jag använt mig av för att utforska olika delar av kreativa metoder. Med hjälp av 

mina fotografiska ögonblick har de keramiska objekten sedan trätt fram. Genom det utforskande 

arbetet har jag låtit fotografierna inspirera mig till att skapa nya former av det jag ser på bilderna. 

Processbeskrivningarna är utvalda för att jag anser dem representativa för hur processarbetet i 

stort har gått till. 

7.1 Generative Theory- Creativity comptencies 

Robert Epstein skriver i Encyclopedia of Creativity om Generative Theory och beskriver fyra 

kreativa kompetenser. Nedan redogör jag för dessa och hur jag använt mig av dem i min studie.  

7.1.1 Capturing och challenging  

I min bearbetning har fotograferandet av ”de vackra stunderna”(polaroidbilder) men även av 

processen(digitala bilder) varit en väsentlig del. Tillsammans med fotografierna har kortare eller 

längre anteckningar agerat länk mellan stunderna och mitt minne och tagit mig vidare i skapandet.  

Ett mål i mitt skapande med leran var att arbeta så icke föreställande som möjligt. Det har varit 

en utmaning då jag av vana automatiskt tänkt på användningsområde och design i första hand. 

                                                

27 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa, Practices of looking: an introduction to visual culture, 2. ed., Oxford University Press, 
New York, 2009 S.9 
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Arbete med bruksföremål eller avbildande målning ter sig annorlunda på så sätt att det kräver en 

djupare koncentration och krav på uppmärksamhet inför uppgiften. Jag befrias från rädslan att 

misslyckas, då kraven på skicklighet inte är lika stora i mer fritt skapande.  

         
Processbilder, exempel på icke föreställande form. Bild 11-15 

De objekt som jag har bedömt vara på väg åt det brukslika hållet har jag många gånger ratat och 

knådat ihop igen. En form av misslyckande har jag tänkt då men som visat sig ta mig vidare i mitt 

skapande på så sätt att jag omformat dem till nya objekt och upptäckt andra sätt att arbeta med 

mediet. Jag har försökt närma mig en slags informell konst(modernistisk inriktning), former skapade 

med utgångspunkt från ibland igenkännbara föremål, till artefakter som inte direkt signalerar 

funktion eller distinkt syfte.  

7.1.2 Broadening och surrounding 

Begreppen broadening och surrounding ligger i linje med min arbetsprocess. Dels genom 

kunskapsinhämtning om materialet, dels genom att jag också utmanat mig formmässigt på en 

annan nivå än jag är van vid. Vid de tillfällena har jag kunnat ta mig vidare i mitt arbete. Genom 

grundlig research innan jag börjat arbeta så har jag fått en mer stabil grund att utgå ifrån. Under 

processen har jag tittat på olika keramikers arbeten samt på andra formgivare för att få inspiration 

och lära mig mer om framförallt glasering.  

Förändring av det fysiska rummet och utmaningar i social interaktion är andra beståndsdelar som 

ligger under samma begrepp. Förberedelse av både rummet och materialet har varit viktigt av 

flera orsaker. Att ha rätt verktyg framme så att de är lättillgängliga när de behövs, verktyg och 

arbetsytor är rena, luften ventilerad, en sittplats, lagom höjd på stolen, musik, 

dokumentationsmöjlighet (kamera) lättåtkomlig.  

I en kreativ process är förberedelsen central, dels för att det ska vara praktiskt möjligt att arbeta, 

men också för att komma i rätt sinnesstämning. Om förberedelsen uteblir kommer hinder efter 

hinder stötas på. Avbrotten i sig är hämmande för kreativiteten. I mitt arbete har jag genom att 

städa och preparera den gemensamma lokalen i studiens början kunnat minimera de dagliga 

förberedelserna. I det fysiska rummet har jag också vid varje pass övervägt vilken del av rummet 
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som lämpar sig bäst att arbeta vid just denna gång. En annan synvinkel på rummet, eller en annan 

typ av stol kan ge andra känslostämningar och leda vidare till oväntade val.  

Den sociala miljön har fört min bearbetning i både positiv och negativ riktning. Vid somliga 

tillfällen var jag ensam i rummet, det innebar att jag kunde arbeta mer ostört, men även att jag 

ibland kände mig ensam. Jag hade möjligheten att använda alla ytor obehindrat och jag kunde 

välja musik utan att ta hänsyn till någon annan, eller om jag kände för det, välja att det skulle vara 

helt tyst runtomkring mig. 

Det har funnits olika typer av samtal som påverkat min koncentrationsförmåga på endera positivt 

eller negativt sätt. Vid de tillfällen jag har förväntat mig att få arbeta ostört, en sen kväll eller en 

helgdag, och sedan fått sällskap av någon jag inte känner sedan tidigare så har jag kommit att 

hantera det på ett par olika sätt. Antingen så har jag försökt att socialisera och bekanta mig med 

personen samtidigt som jag försöker arbeta. Det har oftast resulterat i att jag tappat 

koncentrationen och mitt skapande har stagnerat. Det andra alternativet har varit att jag, efter att 

ha hälsat eller småpratat en stund, stoppat hörlurar i öronen för att dels markera mitt ointresse av 

social kontakt och dels få lyssna på sådant som hjälper min koncentration. En annan typ av 

samtal har varit med en för mig tidigare känd person. Vi de tillfällena har jag också kunnat 

avskärma mig från samspråk men oftast har de resulterat i djupare konversationer, nästintill 

terapeutiska sessioner, där tiden flugit och gestaltandet har gått av sig själv. Undantagen har varit 

samtal med dem jag inte känner, som ändå inspirerat mig genom nya synsätt på mitt arbete.  

Pauser och Flow  

I ett tillstånd av flow har det  hänt att händerna format leran utan att jag tänkt på själva skapandet, 

inte förrän jag av någon anledning får en paus och har jag först då reflekterat över vilken skepnad 

leran tagit. Detta flow är på de flesta sätt ett eftersträvansvärt tillstånd i mina ögon. Efter ett 

sådant arbetspass så kan jag se att både kvaliteten på mina artefakter och kvantiteten ökat. En 

nyckel till flow är naturligtvis också en genuin glädje för det du arbetar med.  

I skapandet är alltså pauserna viktiga att komma ihåg. En paus från det koncentrerade arbetet kan 

tas på olika sätt, själv är jag mest bekväm med att göra uppbrotten när jag är emellan två moment 

av flow. Tidsramen för mina arbetspass avgörs av inspirationspåverkan snarare än klockslag eller 

dygnsrytm. I mitt skapande arbete har det hänt att tröttheten har slagit till utan att den fått min 

uppmärksamhet, inte förrän jag inser att det är därför mitt medium motarbetar mig och inget 

verkar fungera. 



19 
 

     
Bild 16-20. Processbilder, exempel på när det inte går som jag tänkt mig.  

7.2 Ett skapandescenario  

Kameran jag använt mig av är en Polaroid 636 Closeup. Den är grå, i plast och känns ganska 

klumpig att använda. Jag minns inte när jag använde en kamera lik denna senast. Tjugofem år 

sedan är inte helt omöjligt. Den är inte svår att hantera dock, det krävs ingen manual för att ta ett 

fotografi. När jag trycker på avtryckaren hörs ett ljud som efter att ha fotograferat med en 

iphone, vars ljud går att stänga av helt, nästan känns provocerande högt. Jag har i efterhand ställt 

mig frågan om det höga ljudet hämmade mig på något sätt i fotograferandet. Svaret har, 

motvilligt blivit ja. Ja, för att jag medvetet valt bort att fotografera vid tillfällen som jag har 

kunnat störa någon. (ex. en restaurang när jag ser ett objekt på någon annans bord) Med en 

ljudlös kamera har jag möjligheten att smygfota, inte i den bemärkelsen att jag tar ett fotografi på 

något otillåtet eller utan någons tillåtelse. Med en tyst kamera behöver jag inte röja min existens 

eller rubba någons fokus.  

Kameran är samtidigt en framkallningsapparat så sekunden efter att slutaren stängs kommer 

fotografiet ut. Innan motivet syns träder en klarblå färg fram och processen startar. Medan 

framkallningen fortskrider går tankarna runt, det är spännande att vänta in slutresultatet. 

Aningslösheten, spänningen agiterar fantasin om hur bilden kommer att bli. Efter en stund 

framträder konturerna av referenten, det åtrådda objektet, det får en tvådimensionell form. 

Färgerna ger sig till känna, jag kan ana ljus och skuggor som spelar på pappret. Det är något med 

användandet av den typen av kamera som lockar mig. Bristen på kompositionsmöjlighet gör att 

det blir en särskild stämning under fotograferandet som sedan återkommer när jag bläddrar bland 

bilderna för att inspireras i mitt arbete med keramiken. Det icke förutbestämda, slumpartade, 

men ändå av mig utvalda tillfälle och omständighet att ta vara på.              

7.3 Spår av känslor 

I några fall har jag stannat på den fysiska platsen för att jämföra hur pappersbilden stämmer 

överens med verkligheten. Andra gånger har minnet fått agera länk mellan det faktiska 

ögonblicket och den ögonblicksbild jag fått med mig av det. Referenten och fotot är för evigt 

sammansvetsade. Spår av kända känslor i flykten. Även om jag återkommer till samma plats så 
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kommer aldrig samma ögonblick att återupprepa sig. Den känsla av begär som uppstod där och 

då kan inte infinna sig med samma uppståndelse. Jag funderar på vad jag kan jag göra för att få 

fatt i den känslan igen. 

”Det som fotografiet reproducerar i det oändliga har inte ägt rum mer än en gång. Fotot upprepar mekaniskt något som rent existentiellt 

aldrig kommer att inträffa igen”.28 - Roland Barthes  

Nyfikenheten på vad som ska hända när jag tar fram bilden i en annan miljö, för ett specifikt 

syfte, att skapa ett objekt, eggar tanken på min promenad genom staden. De ting jag har fastnat 

för ska starta en process som så småningom mynnar ut i ett skapande som i sin tur föder ett 

objekt. En metod där ögonblicksbilden får vara det första fröet i en process.  

7.3.1 Spectator och Punctum 

När jag står med kameran i hand längtar jag inte bara efter att motivet ska framträda, jag längtar 

efter att få sätta igång med skapandeprocessen. Jag har aldrig sett på själva fotograferandet som 

en skapande handling. Vad som slår mig i efterhand är att i själva verket har processen redan 

startat här. Roland Barthes beskriver i Det Ljusa Rummet sig själv som en Spectator i sitt förhållande 

till fotograferandet, precis så ser jag på mitt eget förhållande till fotograferandet.29 Jag är en 

samlare av bilder som råkar vara den som styr avtryckaren på kameran. Att ens kalla mig ens 

amatörfotograf är en stark överdrift. En fotografs arbete handlar om så mycket mer än att fånga 

ögonblicket som är vackert. Som den tekniska kunskapen eller intresset för bildens helhet.  

Det som fotograferas är i mitt fall vad Barthes benämner som Punctum. 30 Det är den detalj i den 

fotografiska bilden(i mitt fall detalj i blickfånget) som utmärker sig. 

”I latinet finns ett ord som betecknar ett sådant sår eller stick, detta märke som åstadkoms med hjälp av ett spetsigt instrument…”31 – 

Roland Barthes 

                                                

28 Barthes, Roland, Det ljusa rummet: tankar om fotografiet, [Ny utg.], Alfabeta, Stockholm, 2006, S.12 
29 Ibid. S.19 
30 Ibid. S.65 
31 Ibid. S.44 
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Bild 21-23. Polaroidbilder av ”vackra ögonblick”.  

Det är något som slår an i mig och får mig att ta upp kameran för att fånga det. De gånger jag har 

begett mig ut med ändamålet att hitta dessa ögonblick, i en sorts fejkad spontan promenad, har 

jag dock aldrig hittat detta åtråvärda tillstånd. De ter sig endast dyka upp när jag minst anar det. I 

en sorts friställd position från sökandet efter det åtråvärda. Precis som med inspiration går det 

inte att tvinga fram dem.  

För att lyckas hitta dessa stunder har promenaderna flerfaldigats, jag har testat att ta andra vägar, 

valt andra färdmedel och gått ut vid andra tidpunkter. Ett lateralt tankesätt som får mig att 

uppleva det som att ta på ett par nya glasögon. En annan sorts ljus faller på samma saker jag 

passerat otaliga gånger. Jag har överraskats positivt flera gånger av att det finns så många vackra 

ögonblick i min omgivning, jag är förvånad över att jag aldrig upptäckt dem förut.  

Jag ser på fotografiet, hanterar det lite som en för tidig julklapp. En smått euforisk känsla blandad 

med spänning för vart denna bild ska ta mig infinner sig. Samtidigt vill jag inte förstöra den 

viktiga delen i processen där jag ska titta på bilden i lugn och ro, ta fram papper och penna och 

låta fotot inspirera mig till en ny gestaltning. Jag stoppar varsamt ner bilden i en kartong. Även 

om jag skymtat resultatet så försöker jag slå bort tankarna på hur fortsättningen ska bli. 

Promenerar vidare. 

Urval 

När jag samlat på mig ca tio bilder börjar nästa del i processen, att låta mig inspireras av bilderna. 

Jag sätter mig vid mitt arbetsbord i den gemensamma ateljén. Jag har tillrättalagt mina tidningar, 

pennor, block och diverse småprylar som jag har på mitt bord. Jag har satt upp en slags 

moodboard bakom mig för att kunna titta på dennär jag vill men samtidigt vill jag inte ha den i 

blickfånget, då upplever jag den som distraherande. Framför mig har jag i stället valt att sätta upp 

en svart träskiva som en slags extra vägg. Väggen är inte fast, den står lutad mot skrivbordet, lätt 
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att flytta upp eller bort.  Ibland är vi fler i rummet, då avskärmar jag mig för att inte störas av 

rörelserna. Med musik i öronen och skärmen uppsatt så är ja redo att börja.  

Det känns högtidligt på ett sätt. Som att jag är i första fasen av att skapa en ritual. Jag har höga 

förväntningar på hur det ska bli. 

Jag lägger ut mina bilder på skrivbordet. Jag sveper med blicken över dem för att få en första 

överblick. Jag har i princip inte tittat på hur de ser ut förrän nu. Jag har velat spara dem tills jag 

har fått ihop tillräckligt många för att kunna göra ett urval.      

Den första omgången av bilder är i färg. Kvadratiska bilder med en vit ram som är lite bredare 

kant upptill än nertill. Jag tänker att kanten är en utmärkt plats för anteckningar om plats, tid, eller 

tankar om motivet. Jag funderar på om jag har någon penna som passar ändamålet. En vattenfast, 

svart, o.5 tjocklek på udden tror jag blir bra. Jag tar fram en penna ur mitt fodral för att testa den 

på en bild. Letar i minnet efter vilken dag bilden togs, vilken plats och om det var något specifikt 

med referenten jag tänkte på då. Jag skriver anteckningen på bilden. Så få ord som möjligt för att 

de ska få plats på kanten.  

   vs                                    vs    

Bild 24-27. Fotografier som visar på bristande färgåtergivning, digital bild bredvid polaroid.  

Den andra tanken som slår mig är att jag är besviken på färgåtergivningen. Bilderna speglar inte 

alls de ögonblick jag varit med om under fotograferandet. En vacker bil jag fotat är visserligen 

fortfarande vacker, nu ser den däremot ganska dassig ut i färgen och fotot påminner mig om mitt 

enda sparade polaroidfoto från min barndom. Jag betraktar bilden på bilen och tänker att även 

om färgen inte är rätt så är formen på bilen densamma. I det här fallet är det ändå formen av 

bilen som är det som tilltalat mig mest. Färgen är sekundär i frågan om vad som fångat mitt 

intresse den gången. Den bilden blir min ”dagens utvalda bild” 

Jag sätter upp bilden på väggen framför mig. Betraktar den från lite längre avstånd än när den låg 

på bordet eller i min hand. Den ser liten ut där. Plockar ner den igen. Samlar ihop alla bilderna, 

lägger dem i en hög med den utvalda bilden på bilen högst upp.  

Jag öppnar skissblocket som ligger på bordet. Bestämmer mig för att jag ska skissa med bläck och 

reservoarpenna. Det kan vara den högtidliga känslan som får mig göra det valet. Valet av bläck 
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och den sortens penna visar sig att rimma illa med mitt val av papper. Pappret suger inte upp 

bläcket på lämpligt sätt, det rinner ut och gör att skisserna inte blir av den kvalitet jag hoppats på. 

Ännu en besvikelse. Jag backar och tänker om. En blyertspenna får agera substitut denna dag. Jag 

känner mig inte nöjd med resultatet hittills. Jag fortsätter skissa. Lägger åt sidan, skissar ännu mer. 

Det blir ett tjugotal skissade blyertsbilder. Den här förmiddagen sitter jag ensam i ateljén. Med 

undantag för att någon tittar in, lämnar en väska och hälsar, så är det bara jag där. Det slår mig att 

jag känner mig ensam. Idag så hade jag gärna haft någon att prata med. Tiden går långsamt, när 

jag tittar på klockan så har endast en timme passerat. Uppgiven lämnar jag skrivbordet och går 

planlöst ut ur rummet. Besvikelsen får mig nästan att vilja ge upp. Resten av dagen läser jag 

litteratur och söker efter inspirerande bilder på internet. Det ger mig först en känsla av att jag 

fuskar på något sätt, men jag bestämmer mig för att det ändå är en del av researcharbetet bakom 

skapandet av de keramiska artefakterna.  

Bortvald och omval 

Nya tag. Kanske är det ändå formen jag ska titta på när jag fotograferar? Jag minns att det finns 

svartvit film till polaroidkameran, det är kanske det jag ska använda i min studie? Efter att ha 

tittat på bilderna igen och konstaterat att färgerna inte stämmer överens med verkligheten så 

beslutar jag mig för att trots att färger är en stor del i hur jag inspireras i mitt skapande är de ändå 

inte allt. På min resa mot fotobutiken känner jag mig nöjd med mitt beslut. Nu kan jag börja på 

riktigt.  

När jag ser asken med den svartvita filmen i tycker jag mig redan se att det kommer att bli ett 

bättre resultat. Askens visuella uttryck tilltalar mig mer än asken med färgfilm, trots att de ser 

nästan likadana ut. Bara asken får mig att tänka form.  

Jag testar kameran redan utanför fotobutiken. Ivrig att få ännu en hög till min studie promenerar 

jag i stället den sträcka som jag brukar ta tunnelbanan mot mitt slutmål. Trots att jag sett dessa 

gator med dess hus, trottoarer, trafik och brus förut, har jag passerat alla dess detaljer. Nu 

betraktar jag dem som med nya glasögon.  

När jag har fotograferat ihop en ny hög med bilder återvänder jag till ateljén för ett nytt försök. 

Proceduren upprepas, med ett annat resultat denna gång. Jag får till några skisser jag är villig att ta 

med till nästa moment. 
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Bild 28-29. Processbilder. 

Keramikverkstaden 

I keramikverkstaden känner jag mig hemma. Jag har spenderat många timmar, dagar och nätter i 

det förhållandevis lilla rummet. Litet för fler än två att arbeta i. I keramikverkstaden finns två 

bord i metall. En diskbänk med vask och arbetsyta. Ovanför diskbänken hänger behållare med 

verktyg, inunder bänken finns byttor och hinkar. Längs ena väggen finns låsbara skåp placerade 

där det förvaras verktyg och material. I anslutning till detta rum, ytterligare ett rum, lite mindre, 

med två brännugnar och hyllor för förvaring av keramik. Rummet ger egentligen inte så mycket 

utrymme för några utsvävningar som ommöblering, endast små förändringar kan göras av t.ex. 

bekvämlighetsskäl.  

Till en början lägger jag märke till hur stökigt det har blivit sedan jag sist var där. Det blir ett 

störningsmoment som jag ogärna vill ska störa mitt arbete så jag väljer att sätta mig med ryggen 

mot diskbänken, där det är som stökigast, och i stället titta ut mot korridoren. Att inta den 

positionen har flera fördelar har jag upptäckt vid andra tillfällen, t.ex. att ha uppsikt över den 

enda dörren så att en slipper bli vettskrämd om någon kommer in. Särskilt nattetid då man som 

minst väntar det. Med ryggen vänd mot stöket känner jag ändå att det stör mig i min 

koncentration. Det händer då och då i arbetet med lera att jag måste vända mig om för att skölja 

av ett verktyg eller för att tvätta händerna. Irritationen stiger och jag beslutar att en stökig 

diskbänk inte ska få vinna över kreativiteten. Den enda lösningen är att först städa. Med en ren 

verkstad kommer motivationen att lägga ner lite extra energi på att ställa i ordning den. Några 

justeringar i möblemanget görs, stolar och en bänk flyttas bland annat. Känslan av entusiasm 

återfinner sig och mina bilder får åter min uppmärksamhet.  

Jag lägger upp min bild och skisserna på bordet. Förklädet är på. Leran ligger i ett paket redo att 

öppnas. Nu är det bara att bokstavligen kavla upp ärmarna och börja skapandet av form.  
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Doftminne 

När jag skär upp plasten i lerpaketet kommer den bekanta doften mot mig. Det är en torr, lite 

unken doft som påminner mig om jordkällare. Jag blir upprymd av den. Jag har läst någonstans 

om doftminnet, att det är det minne som stannar kvar längst, att man har frambringat minnen 

med hjälp av dofter hos människor med Alzheimers. Tankarna snurrar iväg för en sekund. Vad 

minns jag av den här doften? Uppvuxen i lägenhet i en betongförort har jag inte haft god tillgång 

till just jordkällare, det kan vara så att det är en helt vanlig källarlukt? Plötsligt förnimmer jag hur 

gångarna under hyreshuset såg ut. Där brukade jag leka i sexårsåldern, kanske ännu tidigare. Från 

vårt hus kunde jag gå igenom dörrar och till slut hamna i en annan port, några hus längre bort. Så 

fungerar det inte idag tänker jag.  

         

Bild 30-32. Processbilder, exempel på kavlad lera.  

Av bara farten har mina händer skurit till en bit lera, knådat den och börjat forma till en klump fri 

från luftbubblor. Att knåda ur luftbubblorna är viktigt i arbetet med leran om den inte ska spricka 

i bränningsugnen. Jag tar fram kavel, jag har en idé om att jag ska kavla och göra mönster i leran 

för att sedan fortsätta forma den. Kavling är ett enkelt moment, som att kavla pepparkaksdeg. 

Lerans färg påminner i sitt ursprungstadie om just pepparkaksdeg. När jag kavlat ut en del av 

leran testar jag därför i stället att skära ut former. Ett infall som jag inte blir så nöjd med. Slår 

ihop leran till en klump igen. Kavlar. Lägger en bunke ovanpå för att få en cirkelformad platta. 

Skär ut den runda plattan. Märker att jag glömt underlägg. Jag har lagt och kavlat leran direkt på 

bordet som är av rostfritt stål. Det gör att leran sitter fast som en sugpropp i bordet. Jag får börja 

om igen. Men det gör ingenting. Den här gången känns det ändå inte som ett nederlag. Det är det 

här jag tycker om med att arbeta med lera. Jag kan använda leran om och om igen.  

Efter en stund får jag sällskap. En person jag aldrig sett tidigare kommer in i rummet och sätter 

sig mitt emot mig. Vi hälsar på varandra och pratar om våra respektive projekt lite artigt. 

Personen framför mig verkar inte intresserad av att småprata, det stämmer överens med vad jag 

känner så jag återgår till att knåda min lera och hen börjar förbereda sin arbetsplats.  
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 En lång stund, det kan ha varit flera timmar, sitter vi mittemot varandra i någon slags samspråkig 

tystnad. Min koncentration är på högsta nivå, jag glömmer tid och rum. Vid ett tillfälle noterar 

jag, knappt, att musiken i mina hörlurar verkar ha tystnat och jag konstaterar att batterierna i min 

telefon, där musiken kommer ifrån, är slut. Ett flyktigt ögonblick avviker jag från bordet för att 

sätta den på laddning, telefonen är också min kamera och möjlighet till dokumentation av 

processen. I vanliga fall skulle detta avbrott kunnat leda till att jag konstaterar att mitt flow blivit 

avbrutet och att en paus antagligen är lämplig, men denna gång kunde jag hoppa tillbaka i 

skapandet utan besvär. Andreas Nobels ord ringer i mina öron, ”det är lättare att hålla koncentrationen i en 

verkstad än i seminarierummet”. Jag tänker att precis så är det. Det är det kroppsliga arbetet i kombination 

med det genuina intresset för det jag tar mig för mig som får tiden att upphöra. Till slut växer en 

form fram som jag vill behålla. Jag packar in den i plastfolie och ställer in den i ett skåp avsett för 

att behålla fukten i leran så att den inte torkar för fort och spricker. Än är det lång väg till 

slutprodukten. 

 

Bild 33-35. Processbilder,  

Fler steg i lerans väg till färdigt objekt är: Leran ska bli så pass torr att finputsning kan ske. Det 

kan ta ett par dager, beroende på tjocklek på godset. Efter bearbetningen kan den första av i regel 

två bränningar göras, en s.k. skröjbränning. I studien har stengodslera använts, den skröjbränns i 

ca 1000 grader Celsius. Det tar ca 1- ½ dygn för en ugn att svalna så pass mycket efter en 

bränning att en kan öppna den utan att godset spricker av för snabb nedkylning. Glasering. Detta 

moment kan ta alltifrån några minuter till en halv dag. Om glasyren är färdigblandad så är det 

bara att doppa, hälla eller blåsa glasyr på godset. Även nu spelar godsets tjocklek in för hur lång 

tid det tar innan nästa steg i glaseringen kan ske. Om endast en sida ska glaseras så kan 

avtorkning ske i direkt anslutning till glaseringen. Om flera delar av godset skall glaseras är det 

bra om det första lagret har hunnit torka innan nästa läggs på. Glasyrbränning. Den här gången 

kommer ugnen att värmas upp till ca 1250 grader Celsius. Nu uppstår en sintring av godset, det 

slutar suga upp vatten. 
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Efter en glasyrbränning brukar man få vänta ca två dygn innan man öppnar ugnen för att minska 

risken för sprucken keramik. När ugnen sedan är öppnad så får man hoppas på att ingenting har 

spruckit, eller till och med sprängts. Det är med skräckblandad förtjusning en ugn öppnas efter 

bränningen.  

Vid de tillfällen i min studie som det varit dags att öppna ugnen har jag alltid väntat in en vän. 

Oavsett om personen haft egna objekt i ugnen eller inte så är det ett moment som jag gärna delar 

med någon. Är all keramik hel, då finns tillfälle att dela glädjen. Har någonting gått sönder kan en 

stunds ventilering av känslor ta mig förbi besvikelsen. Denna del av skapandet är ett 

tålamodsprövande moment. Lindström beskriver att just uthållighet är en viktig faktor i det 

kreativa arbetet, och med bakgrund mot att keramik är ett fragilt material, svårt att förutspå dess 

egen process i ugnen bland annat, det händer inte sällan att man får efter flera delmoment 

konstatera att ett objekt måste förkastas p.g.a. att det gått sönder, kan jag också slå fast detta.32 

Den typen av nederlag kan så förknippas med vikten av problemlösning. I min studie har jag 

sedan varvat mitt arbete i verkstaden med att söka efter och läsa litteratur om inspiration och 

kreativitet.  

Ovanstående beskrivningar av mitt processarbete är exempel, representativa för hur jag har 

arbetat med kreativa processer i min studie av hur inspirationsbilder tagna av mina subjektiva 

vackra ögonblick kan skapa nya former i form av keramiska artefakter.

                                                

32 Sundmark, Björn, Lindström, Lars, Bennich-Björkman, Li & Kupferberg, Feiwel (red.), Educare: 2007:1 : 

[kreativitet], Lärarutbildningen, Malmö högskola, Malmö, 2007 http://dspace.mah.se/handle/2043/8162. S.12. 
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 Bild 36-47. Processbilder. Exempel på bearbetning, glasyrprover, glasering och efter bränning.  

8 Tolkning och resultat 

I min studie har jag, med utgångspunkt i Generative Theory, använt mig av introspektiva 

metoder för att undersöka kreativitet via ”vackra ögonblick” som inspiration till skapande 

gestaltning. Såväl Epsteins som De Bonos teorier om det fysiska och det sociala rummet har 

stämt väl överens med mina upplevelser av dessa.  

Deweys teori har haft relevans för hur jag tolkat bearbetningen. I studien blir det synligt t.ex. 

genom att se hur inspirationen och kreativiteten kan väckas och hållas uppe av intresset för 

mediet och motivationen av att välja sitt eget mål för skapande. Likväl har det sociala samspelet 

och utbytet av kamraters gensvar spelat stor roll i det kreativa skapandet.  
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Lateralt tänkande 

Med hänsyn till att vi människor fungerar olika och har olika behov när det gäller t.ex. tidsramar, 

ljudnivå eller funktionalitet framkommer det i min studie att det Edward De Bono skriver om 

lateralt tänkande kan leda till inspiration. Då jag har fotograferat, om inte urskillningslöst så ändå 

utan hänsyn till att begränsa antal, så har jag kunnat göra det utan att tänka på slutresultatet. De 

bilder jag valt ut har sedan kunnat leda till nya former genom skisser och formande av lera. Själva 

skissandet har varit en form av brainstorming, med undantag att jag arbetat på egen hand, där jag 

i enlighet med det laterala tänkandet som delvis bygger på att kvantitet går före kvalitet gjort 

många skisser med utgångspunkt från en enstaka bild i taget. Vid skissandet har tillrättaläggandet 

av arbetsplatsen bidragit till en formell stämning. Genom att sedan visa skisserna för kamrater 

och fått feedback på dem i fråga om form har det sedan lett till ett skapande av keramiska 

artefakter.  

Den fysiska och den sociala miljön 

Det laterala tankesättet är väl förenligt med Robert Epsteins teori om både rummets och den 

sociala miljön vid kreativitet. Vid ett flertal tillfällen har studien även bekräftat att en 

ommöblering i verkstadsrummet kan ge ny kraft att fortsätta ett skapande arbete och sporra till 

nya idéer. En oföränderlig miljö kan vara kreativitetshämmande. Likvärdigt resultat kan ett samtal 

med en för mig dittills okänd person ha. Detta är dock beroende av stunden och sociala 

förutsättningar. En person som kommer in med nya tankesätt och andra referensramar än mig 

och de jag vanligtvis umgås med kan så nya frön som växer till oväntade resultat. Det sociala 

utbytet har många gånger varit avgörande för att jag ska kunna fortsätta i mitt kreativa arbete.  

Med stöd av Generative Theory har jag även kunnat urskilja andra delar i processen som 

väsentliga för inspirationen som sporre för kreativiteten. Ett exempel är fotograferandet av de 

vackra ögonblicken som kan liknas vid Capturing, ett väl fungerande sätt att bevara det som på 

något sätt fångat mitt intresse på ett hänförande sätt så att det kan plockas upp vid ett senare 

tillfälle i inspirationssyfte. 

Gensvar från kamrater 

Som tidigare forskning också visat på har vi i min studie kunnat se att gensvaret från kamrater är 

en betydande del för att ta sig vidare i den kreativa processen. Detta stödjs av Lars Lindströms 
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analyser av vad som kännetecknar kreativa verksamheter.33 I stunder av idétorka eller känsla av 

misslyckande har det visat sig att en kamrat som har samma värderingar som mig i estetik och 

kvalitet, genom sin syn på mina skisser eller artefakter har kunnat föra mig framåt i processen. 

Själva misslyckandet har vänts till framgång.  

I min studie beskriver jag ett tillfälle av besvikelse som redan i processens början nästan får mig 

att vilja ge upp. Denna situation kan jag likna vid beskrivningen av ordet Kairos i de första 

inledande orden i boken Design och Konst: texter om gränser och överskridanden: 

”KAIROS är det gamla grekiska ordet för ett slags kritisk vändpunkt och signalerar tillfälle och tilldragelse.”34 

Vid det enskilda tillfället tog jag mig vidare med hjälp av det laterala tänkandet, många andra 

gånger har Lars Lindströms ord om vikten av kamraters gensvar varit en sporre och nyckel i att 

kreativiteten satts igång igen.  

Frågeställningen som skulle besvaras i studien lyder:  

Vad kännetecknar inspiration i en arbetsprocess av keramiska föremål och på vilket sätt kan ögonblicksbilder 

synliggöra detta? 

Enligt min uppfattning har jag genom tolkning av bearbetningen fått syn på ett antal delar som 

kan anses centrala i arbetsprocessen där inspirationen kan få fäste. De tre mest väsentliga är i min 

mening flow, lateralt tankesätt och social korrespondens.  

9 Gestaltning  

Den gestaltande delen visar ett urval ur resultatet av min studie av inspirerande ögonblick som 

tagit skepnad av keramiska artefakter. Gestaltningen var en del i Konstfacks vårutställning 2017. 

Nedan visas bilder från utställningen. Ytterligare en process av skapande har skett i det 

gestaltande arbetet där frågor som kompletterande material, ljussättning samt estetiskt utförande 

har bearbetats. Urval av samlingen med artefakter skedde på plats medan jag byggde upp själva 

gestaltningen. Även i uppbyggandet av gestaltningen har jag använt mig av metoder som är 

förenliga med Lars Lindströms föreställningar om kreativt tänkande genom att utforska och 

experimentera med uppbyggandet, värdera, göra fel, göra om och göra ”rätt”. Ett utforskande 

                                                

33 Sundmark, Björn, Lindström, Lars, Bennich-Björkman, Li & Kupferberg, Feiwel (red.), Educare: 2007:1 : 
[kreativitet], Lärarutbildningen, Malmö högskola, Malmö, 2007 http://dspace.mah.se/handle/2043/8162 S.12 
34 Weimarck, Torsten (red.), Design och konst: texter om gränser och överskridanden. D. 2, Texter efter 1960, Raster, 
Stockholm, 2003. Skrivet i Inledningen 
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arbete som aktivt uppsökande av förebilder som utnyttjats i utförandet av gestaltningen. Faktorer 

som hur färg, form och material samspelat med keramiken har tagits i beaktning. 

 

Bild 48. Del av gestaltning vid Konstfacks vårutställning 2017. 
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Bild 49-50. Del av gestaltning vid Konstfacks vårutställning 2017.  

9 Slutdiskussion 
Som avslutande kommentar och koppling till mitt framtida yrke. 

I min bakgrund nämner jag att jag anser det grundläggande att som bildpedagog kunna föra ett 

samtal med elever i bildundervisning om hur en ska kunna arbeta kreativt på olika sätt samt 

motivera dem i skapandet. Jag betraktar den här studien som ett stort första kliv in i min egen 

process som verksam bildpedagog och därmed kunna motivera dem till kreativitet.  

Att arbeta med dessa metoder kan vara väl förenligt med bildämnets syfte som delvis handlar om:  

”att ge elever förutsättningar att utveckla förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa 

processer”35 

Med utgångspunkt i att alla elever har olika bakgrund och förförståelse kan undervisningen 

underlättas med kunskap om hur olika kreativa metoder kan tillämpas för att en skapande process 

kan fortskrida. Med denna studie anser jag att min förståelse för hur jag med hjälp av inspiration 

och kreativitet kan sporra elever i deras utbildning har stärkts. I bildämnet läggs stor vikt vid 

processens utveckling och särskilt i bedömningen av den finns utmaningen för en bildlärare. Om 

eleverna får tillgång till olika tankesätt och metoder är jag övertygad om att det är lättare för varje 
                                                

35 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/gymnasial/sok-amnen-och-
kurser/subject.htm?lang=sv&subjectCode=bil&tos=gy#anchor2  
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enskild elev att hitta ett arbetssätt som passar dem och utveckla egna strategier för kreativt 

skapande och förhoppningsvis utmana sig själva. Med lika delar engagerade lärare som elever 

menar jag att ett okomplicerat samarbete kan underlätta både inlärning och undervisning. Vi 

måste skapa ett klimat i skolan där eleverna får möjlighet att uttrycka sina behov och läraren kan 

ge de verktyg för att eleverna sedan ska kunna utföra sitt arbete. Precis som Carlgren tolkat 

Dewey anser jag att elevernas behov måste få styra hur undervisningen skall utföras.  Det ska vara 

utmanande och inspirerande att gå i skolan, om det är inspirerande så är det också roligt. Genom 

att samarbeta kan vi också växa. Samarbete mellan elever och lärare, lärare som arbetar 

ämnesöverskridande och även samarbete mellan elever ökar kunskaper och förståelse för 

varandra. I bildämnet är det en förutsättning att kunna använda sig av förebilder i en kreativ 

process för att kunna se och utveckla sina egna idéer. Till skillnad från i andra ämnen så kan man 

i bildämnet se gensvaret från kompisar som en del av processen, ibland till och med en väsentlig 

del. Likt Lindström beskrivit vikten av det sociala samspelet har jag kunnat konstatera att det är 

ibland förlösande för en stagnerande process att dryfta mina idéer med en kamrat för att då få syn 

på mitt eget arbete. Ibland befästs idéerna som varit tveksamma, eller så drivs de vidare till något, 

i det skedet, oväntat håll. I skolan bör därför eleverna ges möjlighet att skapa både enskilt men 

även få tid till att ge varandra feedback i sina skapande processer.   

Den stora utmaningen tror jag kommer att bli att lära känna eleverna och förstå deras individuella 

behov, en förtroendefråga om ömsesidig öppenhet och ett samspel oss emellan.  
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