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Abstrakt 
 

Den här uppsatsen handlar om hur skaparlust kan främjas i bildundervisning. Undersökningen 

består av ett dubbelt perspektiv, där arbetet innehåller både kvalitativa vetenskapliga och 

konstnärliga metoder. Det vetenskapliga arbetet har bestått av en didaktisk design av en 

fallstudie i workshop-form som har prövats i två olika fokusgrupper med tre personer i vardera 

grupp. Där också enkäter delades ut och besvarades på om huruvida skaparlust upplevdes eller 

inte och varför under fallstudiens gång. I det konstnärliga arbetet har jag undersökt genom egen 

estetisk praktik om inspiration genom visualiteter kan främja skaparlust och om min egen 

skaparlust kunde främjas genom att framställa olika teckningar och målningar. Bilderna har sen 

sammanfogats till en så kallad Inspirationsbok. Under Konstfacks vårutställning 2019 ställdes 

Inspirationsboken ut i en rumslig installation i form av ett stort tygtält med olika ljuskällor inuti. 

Detta för att likna en prisma där vitt ljus lyser in och hela spektrumet av färg lyser ut på andra 

sidan för att symbolisera processen av inspiration. Inspirationsboken och foton på installationen 

finns länkade till i uppsatsen men också som externa bilagor. 

Arbetet har bearbetats genom didaktisk design teori och teori om motivation. Resultatet har 

bland annat visat sig vara att om skaparlust vill främjas så skall de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför vara genomtänkta och tydliga för den som ska utföra det konstnärliga arbetet. Även 

att det finns en etablerad god relation mellan designern för lärandet och deltagaren och även 

mellan deltagarna i hela gruppen. Undersökningen har också visat att uppgiften som ges måste 

vara på en lagom svår nivå för deltagaren för att kunna motiveras och främja skaparlust så 

mycket som det går. 

 

 

English title: Art education, for better or for worse. - A didactic case study of methods that 

could facilitate creativity in art-didactic contexts. 

 

Nyckelord: Skaparlust, motivation, inspiration, bilddidaktik, didaktisk design. 
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Inledning 

Introduktion 

Vad ska vi göra när vi inte känner skaparlust? I denna uppsats ämnar jag söka en förståelse till 

vad skaparlust kan innebära och hur den kan främjas med hjälp av teorier hämtade från tidigare 

forskning om motivation inom didaktik och estetiska lärprocesser. Vilket jag sedan sätter i ett 

bilddidaktiskt sammanhang, samt ett eget gestaltande arbete.  

Jag själv har många gånger saknat egen skaparlust, även fast jag skapat sedan jag var väldigt 

liten och hela tiden haft ett enormt intresse för visuellt kreerande. Bristen av skaparlust har 

inträffat vid olika tillfällen och senast nu under min utbildning till ämneslärare i Bild. Tanken att 

bara sätta mig ner och skapa något har känts så främmande till skillnad från när jag gick på 

mellanstadiet och ritade för glatta livet när jag kom hem från skolan. När jag nu får en uppgift i 

skolan märker jag att jag har saker som jag vill uttrycka men när jag är själv har jag inte haft 

motivation att göra något alls. Vart ska jag börja? Vad ska jag göra? Varför ska jag göra något? 

Jag har tankar som inspirerar mig men de kommer inte ut på papper för jag har helt enkelt inte 

haft lust. Det finns en tröskel att gå från tanke till handling och den problematiken vill jag 

undersöka i mitt arbete. För denna känsla har jag sett många elever ha när jag varit ute på praktik 

i min VFU (Verksamhetsförlagda utbildning) i koppling till mina studier till bildlärare. Speciellt 

på högstadiet, ibland sitter eleverna bara där med ett tomt papper framför sig och jag kan känna 

att de tänker likadant som jag brukar göra. Vart ska jag börja? Vad ska jag göra? Och varför ska 

jag göra något? Det verkar inte finnas någon lust. Jag vill veta om och hur det är möjligt att ta 

sig ur denna olust och gå in i ett lustfyllt görande, både för att jag själv vill veta och för att kunna 

hjälpa mina framtida elever ut ur skaparolusten. 
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      Bild 2, Eleonora Ekholm 
(2019), “Skapande och lust”. 

Bakgrund 

Under denna rubrik framställer jag min position kring teorier om skaparlust i ett bilddidaktiskt 

sammanhang. Min undersökning behandlar i huvudsak dessa tre företeelser; motivation (refererar 

till att jag ser lust som motivation), känsla (kopplat till känslan av lust) och skapande (som en 

estetisk lärprocess i en bilddidaktisk situation). Var och en av dessa företeelser befinner sig i 

olika forsknings kontexter och kunskapsområden som jag ska presentera nedan. Jag visar också 

synen på skaparlust i bildämnets historia och dess koppling till inkludering i skolan. Även hur 

jag definierar skapande utifrån teorier om estetiska lärprocesser och lusten att göra utifrån 

motivation på en sociokulturell grund.  

Som jag ser det har skaparlust som innebörd två komponenter, skapande och lust vilket ordet 

avslöjar av sig själv som jag illustrerat i bilden ovan (se Bild 2). När jag i denna uppsats nämner 

skapande syftar jag på visuellt skapande i en konstnärlig praktik om inget annat anges. Vad 

skapande kan innebära finns det olika uppfattningar om utifrån olika teoretiska perspektiv. Jag 

ser skapande i en sociokulturell kontext där kognitiva mönster och sociala samspel blandas vilket 

innebär att det vi skapar och varför alltid är i relation till det sammanhang vi har runtomkring 

oss. Lust har flera betydelser men i denna uppsats syftar jag på lust som en känsla av positivt slag 
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med två betydelser. Jag syftar både på att ha lust att göra något och lustfylldhet som beskrivning 

av känslan att det är roligt att utföra någonting (se Bild 3). Dessa två betydelser ser jag som 

integrerade i ordet skaparlust och kommer mena båda betydelserna om inget annat uppges. 

 

                                                                                             Bild 3. Eleonora Ekholm. (2019). “Lust att sätta igång”. 

Jag kommer i denna undersökning behandla lust som en typ av motivation. Motivation innebär 

att man har en vilja att utföra en viss handling (se Bild 4 nedan) och är ett steg inom driftlära, 

vilket är läran om hur människan drivs till olika beteenden. Viljan kan komma från att man 

känner en obalans i kropp och sinne, vilket driver en till handling för att komma i balans igen.  1

Och lustdriven motivation är när man är motiverad för att handlingen känns rolig, härlig, bra och 

kul att utföra. Motivation delas in i tre kategorier, inre, yttre och avsaknad av motivation, även 

kallat amotivation. Inre motivation drivs av egen vilja, engagemang och för att det känns viktigt 

och meningsfullt, yttre motivation drivs av yttre faktorer där någon annan satt upp ramarna och 

där du följer dessa för att få belöning eller bestraffning om du inte skulle utföra uppgiften. 

Kopplat till min uppsats namn “Bildämnet i nöd och lust” skulle man kunna koppla nöden till 

just detta, ett nödvändigt tvång, vi gör något för vi måste, inte för att vi skulle ha lust att göra det. 

1 Illeris, K. (2015). Lärande . Tredje upplagan, Studentlitteratur AB, Lund. 
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Jag ser lustdriven motivation som en typ av inre motivation eftersom den inte drivs av yttre 

faktorer såsom belöningar i form av till exempel betyg, pengar eller beröm.  2

       Bild 4. Eleonora Ekholm. 

(2019). “Drift & motivation”. 

Skaparlust i estetiska lärprocesser 

Estetiska lärprocesser beskrivs av idéhistorikern Anders Burman i 

sin inledning till en essäsamling Konst och lärande som ett lärande 

som sker när man arbetar med konstnärliga uttrycksformer, såsom 

bild, musik, slöjd och utvecklar följande:  

“Estetiska lärprocesser rör sig på så sätt i en dialektisk rörelse mellan 

sinnlighet eller sensibilitet och reflektion, mellan praktik och teori. En 

sådan spiral där kunskapen successivt vidgas och fördjupas kan sägas 

vara själva grundrörelsen i de lärprocesser som vi benämner estetiska.”  3

Denna beskrivning delar jag när jag nämner estetiska lärprocesser i 

denna uppsats med fokus på visuellt skapande i bild. Jag har tolkat 

Burmans citat om det cirkulära kunskapandet i figur 5 till höger i en illustration.                  Bild 5. 

Eleonora Ekholm. (2019). "Estetisk lärprocess”. 

2 https://urskola.se/Produkter/205479-Orka-plugga-Inre-och-yttre-motivation (hämtad 2019-03-05). 
3 Burman, A. (Red.). (2014). Konst och lärande : Essäer om estetiska lärprocesser (1:a uppl.). Huddinge. Sid. 25. 
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Att ha en känsla kan beskrivas i andra ord som en emotionell reaktion och en affektion, vilket är 

olika ord men betydelsen är densamma.  I denna uppsats undersöks som sagt innan känslan av 4

skaparlust. Det är inte utan komplikationer att teoretisera i en skriven uppsats om en känsla som 

helst borde upplevas för att kunna förstås. Mina försök att lokalisera och hitta forskning om 

skaparlust har inte varit det lättaste, min uppfattning är att det nämns ofta men redogörs för mer 

sällan. Enligt mina efterforskningar på till exempel plattformar som DiVA och Google Scholar 

och Konstfacks bibliotek och deras databas är skaparlust inte ett brett fält utan är snarare något 

som olika teoribildningar har individuella övertygelser om, därmed är det svårt att hitta en 

enhällig uppfattning om ordets betydelse. Motivation har dock ett bredare forskningsfält och 

återfinns både som en del av psykologi, kognitionsvetenskap och inom didaktiken. Teorier om 

motivation har tagit en mer humanistiska inriktning sedan mitten av 1900-talet enligt 

psykologiprofessorn Henry Egidius och menar att vi numera har en mångfacetterad bild av 

motivation, där biologiska drifter, kognitiv bearbetning, känsloreaktioner, omedvetna 

föreställningar och kulturella och sociala värderingar är i en ständig samverkan med varandra.  5

Denna nyanserade bild av motivation är något som denna undersökning tar avstamp i. Inom 

didaktiken är Vygotskij en känd tänkare och i Ivar Bråtens bok Vygotskij och pedagogiken tolkar 

Bråten Vygotskij tankar om lust och lärande på så sätt att lust är en initiativtagare i det första 

stadiet av en lärprocess och bidrar till att hålla lärandet vid liv.  En annan didaktiker, den danska 6

bildpedagogen, Helene Illeris skriver i boken Estetiska lärprocesser att hon anser att konst har en 

förmåga att fånga vår vilja att göra. Som enligt henne, är en sammansättning av emotionella och 

kognitiva lockelser.  Ett synsätt jag också delar i min utformning av empiri som jag återkommer 7

till senare.  
 

Synen på skaparlust Bild ur ett historiskt perspektiv 

Gunnar Åsén, professor i didaktik har skrivit en översikt om Bildämnets historia och dess status i 

rapporten Varför bild i skolan? - en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat 

4 Egidius, H. (2019) Psykologilexikon. Natur och kultur. https://www.psykologiguiden.se 
5 Ibid 
6 Bråten, I. (1998). Vygotskij och pedagogiken. Studentlitteratur AB, Lund. Sid 23 
7 Lindstrand, F. Selander, S. (red.) (2009). Estetiska lärprocesser. Studentlitteratur AB, Lund. s. 92. 
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skolämne.  Däri beskriver han tre milstolpar i ämnets historia där stor förändring i dess syfte och 8

innehåll har skett. Den första befinner sig i Bildens begynnelse då ämnet kallades Teckning där 

korrekthet, noggrannhet och avbildning i en auktoritär undervisning var det rådande klimatet. 

Den andra fasen uppkom framförallt på 60-talet där fritt skapande blev ledordet. Den tredje 

vågen började på 80-talet och är den period vi fortfarande är i, där tanken på Bild är ett sätt att 

kommunicera, ett språk.  Skaparlust som sådan benämns inte specifikt i Åséns rapport och den 9

avsaknaden förtäljer ju också något om synen på skaparlust historiskt. Fokuset har kanske aldrig 

riktigt legat på skaparlust i bildundervisningen utan fokus har framförallt legat på annat så som 

avbildning, eller fritt skapande eller kommunikation genom bild som Åsén beskriver. 

Skaparlust idag i Bildämnet 

Enligt skollagen är grundskolan obligatorisk och därmed även bildämnet. Läroplanen som skolan 

och lärare är förpliktigade att följa innehåller många krav där de estetiska ämnena har en 

betydande roll för elevernas utveckling som demokratiska samhällsmedborgare. Mycket på 

grund av elevers konstanta möte med estetiska verksamheter och visuella medier utanför  

skolan.  I den nationella utvärderingen av de estetiska ämnena från 2013 uppges det att elever på 10

högstadiet i generell mening ger positiva omdömen om bild och har intresse, arbetsglädje, lust 

och engagemang i ämnet.  Vilket måste lyftas fram som något positivt. Dock så visar statistiken 11

på en betydande betygsskillnad mellan könen som den största av alla ämnen på grundskolan, där 

flickor oftast har högre betyg än pojkar.  Mätningen visar också på att pojkar inte har ett lika 12

stort intresse av bild som flickor.  Rapporten delger även att elever med föräldrar som har 13

eftergymnasial utbildning och är födda i Sverige oftast har högre betyg i bild än de som inte har 

det.  Statistiken visar en korrelation mellan betygsskillnad och intresse. Om vi ser betyg som en 14

8 Åsén, G (2006). Varför bild i skolan? – en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne. I 
Lundgren, Ulf P. (red) Uttryck, intryck, avtryck, Lärande- estetiska uttrycksformer och forskning. (Vetenskapsrådets 
rapportserie, 4: 2006). Stockholm: Vetenskapsrådet. S. 107- 122. 
9 Ibid, sid 117. 
10 Ibid, sid 21.  
11 Sverige. Skolverket (2015). Bild, musik och slöjd i grundskolan: en sammanfattande analys av de nationella 
ämnesutvärderingarna. Stockholm: Skolverket. Sid, 12, 17, 21. 
12 Ibid. sid 39. 
13 Ibid, sid 22. 
14 Ibid, sid 39. 
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indikation till kunnande inom ett ämne så skulle ett förhöjt intresse av bild kanske då kunna leda 

till en kunskapsutveckling. Ett sätt av många att göra ämnet mer intressant för fler elever kan 

vara att ha en bildundervisning som drivs av skaparlust där elever blir motiverade för att de 

själva känner en lustfylld inre motivation att fortsätta skapa och lära sig. Jag ser detta som ett sätt 

att inkludera fler elever i detta viktiga ämne.  

Hjärnan och motivation 

Kognitionsforskaren Peter Gärdenfors sammanfattar motivation till inlärning i sin bok Lusten att 

förstå med utgångspunkt i forskning om hjärnan. Gärdenfors sammanfattar forskningen om att 

ett undervisningsupplägg som innehåller möjligheter för eleven att känna kontroll, nyfikenhet och 

en chans till att samarbeta är ett framgångsrikt koncept. Dessa tre faktorer är något som jag tagit 

inspiration utav när jag utformat min didaktiska design som en del av min empiri som 

presenteras och diskuteras under rubriken Bearbetning och analys. 

Syfte 

Undersökningens syfte är att utveckla och pröva metoder som kan ha möjlighet att leda till 

skaparglädje i en bilddidaktisk kontext. 

 

Frågeställning 

- Hur kan skaparlust främjas i bilddidaktiska situationer?  

Empiri  

Det material jag valt att undersöka är 6 enkätsvar och två bilder som var skapade i två olika 

fallstudier på två olika platser och tider. Bilderna som gjordes under fallstudierna blev två 

gemensamt skapade affischer och finns bifogade nedan. Materialet består även av själva 

utformandet och utförandet av workshopens upplägg och struktur, didaktisk design, vilket är 

inspirerat av teorier från Christoffer Nilssons undersökning i form av en uppsats om motivation i 

bilddidaktiska sammanhang från Högskolan Dalarna, där han analyserat olika undersökningar 
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som handlar om motivation i bildundervisning.  Den didaktiska designen är också influerat av 15

Gärdenfors forskning om motivationsfaktorer i förhållande till motivation och lärande.  Under 16

rubriken Bearbetning förklaras deras forskningsresultat närmare och på vilket sätt dessa teorier 

integreras i fallstudierna. De färdiga affischerna bifogas nedan: 

 Från Fallstudie 1:                                                  Från Fallstudie 2: 

                          
Bild 6, av Deltagarna i Fokusgrupp 1. (2019).“Andra bilder”.  

(Till höger) Bild 7, av Deltagarna i Fokusgrupp 2. (2019). “To bee or not to bee”.  

Urval och avgränsning 
Varför jag valt att just göra en fallstudie i workshop-form är för att jag i min frågeställning 

efterfrågar metoder och tillvägagångssätt, därför är det lätt att argumentera för att göra något 

slags skapande och görande i grupp där en metod prövas. Jag ansåg det inte lämpligt att 

analysera metoder rent teoretiskt i text utan ville utforska med hjälp av informanter i olika 

fallstudier för att förankra det närmare verkligheten i ett bilddidaktiskt sammanhang. Jag valde 

15Nilsson, C. (2018). Att skapa mening genom konst : En litteraturstudie om motivation i ett bilddidaktiskt 

sammanhang. Självständigt arbete på grundnivå, 15 hp. Akademin Humaniora och medier, Bild. Högskolan 

Dalarna. 
16 Gärdenfors, P. (2010).   Lusten att förstå: om lärande på människans villkor . 1. utg. Stockholm: Natur & kultur. 
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att ha två tillfällen med informanter för att påvisa didaktikens mångfacetterade natur i och med 

dess kontextbundenhet och att varje elev/informant är olika. 

Urvalet av olika metoder, tankesätt och även antalet fallstudie-tillfällen är begränsat på grund av 

kursens längd där denna uppsats är en del utav. Helst skulle så många metoder göras testas och 

reflekteras över som möjligt för att få en bredare bild av hur skaparlust kan främjas. Dock är 

detta en kvalitativ undersökning där det är brukligt att undersöka ett småskaligt material.  

Mitt urval av deltagare grundade sig på att jag ville ha två grupper med olika typer av bakgrund 

inom konstnärligt skapande för att få en större spridning i deras utsagor, även för att se om det 

gör någon skillnad för metoderna för att främja skaparlust. Den ena gruppen, fokusgrupp 1, har 

mycket erfarenhet inom estetiska lärprocesser. Åldrarna på dessa deltagare var 28, 27 och 40. 

Den andra gruppen hade inte så mycket konstnärlig erfarenhet, dessa deltagare var i åldrarna 20, 

52 och 53. Tanken som fanns i början av detta arbete var att undersöka tillsammans med elever 

från antingen högstadiet eller gymnasiet i fallstudierna. Jag jobbade hårt för att få till möten så 

att fallstudierna kunde komma till skott men tyvärr så avbokades mötena i sista sekund av 

eleverna för de kände sig för stressade inför allt de skulle göra i skolan och för de nationella 

proven som var i full gång vid den tiden på terminen. Jag behövde genomföra fallstudien innan 

ett visst datum för att få tiden till uppsatsen att gå ihop och därför fick jag välja deltagarna utifrån 

vilka som kunde och hade möjlighet i min närhet att på kort varsel vara med i fallstudien. Därför 

blev det detta urval av deltagare, det skulle ha varit förmånligt om fallstudien hade genomförts 

med skolelever för att det är de jag vill fokusera på att motivera genom skaparlust i mitt framtida 

yrkesliv. Men jag anser starkt att det finns något intressant att hämta i dessa deltagares 

upplevelser också som kan ge svar på min frågeställning. Resultaten kan kopplas till 

undervisning med skolelever för att bilddidaktiska situationer ser alltid så annorlunda ut även i 

skolsammanhang i olika elevgrupper. Även om deltagarna hade varit ungdomar så blir resultaten 

väldigt olika på grund av vilka individer som är deltagande. Jag valde att fokusera på deltagarnas 

olika kunskapsnivåer i urvalet istället för ålder för att kunna utröna om det finns någon tänkbar 

skillnad i de olika nivåerna på hur man kan motivera genom skaparlust på de möjligtvis 

lämpligaste sätten. 
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Urvalet av teoretisk inspiration till utformningen av uppgiften i fallstudien valdes på grund av 

dess överskådlighet. Både Gärdenfors och Nilssons utläggningar sammanfattas på ett tydligt sätt 

och grundar sig i undersökningar och forskning från flera olika fält och ibland av mer 

överskådlig kvantitativ karaktär. Just denna breda bas var något som jag såg som användbart för 

jag såg det som en indikation på att deras teman som de båda hade kommit fram till i deras 

resultat hade möjlighet att fungera för ett flertal individer. 

 

Metod och genomförande 
Jag har valt att arbeta med flera olika metoder i denna undersökning, jag genomför en enkät och 

en fallstudie designad för att undersöka hur skaparlust kan främjas tillsammans med sex 

deltagare, tillsammans med detta har jag utfört ett eget gestaltningsarbete. Gestaltningsarbetet 

har gett mig möjlighet att djupdyka i ämnet mer än vad fallstudien och enkäten har kunnat gett 

möjlighet till. De har istället gett mig flera olika individuella synpunkter från andra personer än 

mig själv, vilket är givande för att få en bredare undersökning. Gestaltningen finns som externa 

bilagor och även som länk, (se externa bilagor i källförteckning).  

Gestaltningsarbete, en inspirationsbok 

Tillsammans med mitt uppsatsskrivande har jag också bedrivit ett 

visuellt arbete som består utav ett utforskande av huruvida bilder kan 

inspirera. Jag har ritat, målat, pysslat, rivit, tejpat ihop nya bilder men 

även tagit några gamla bilder jag gjort förut. Jag har undersökt om 

bilden kan inspirera till skaparlust och varför vissa uttryck känns mer 

inspirerande än andra utifrån min egen känsla av det gestaltade. Jag 

själv i framställningen av bilderna har tittat på andras foton och bilder 

på framförallt en internetbaserad sida som heter Pinterest.   17

(Till höger) Bild 8. Eleonora Ekholm. (2019). “Framsida till Inspirationsbok”. 

17 www.pinterest.se (hämtad 2019-03-21) 
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Vilket har hjälp mig oerhört mycket i mitt eget skapande. Min tanke är att bilderna jag 

producerar sammanställs till en Inspirationsbok. Att titta på andras bilder och göra egna med 

utgångspunkt utifrån inspirationen från dem och att göra en Inspirationsbok är båda metoder för 

att försöka främja skaparlust som jag då har beprövat och undersökt.  

 

Fallstudien, didaktisk design 

Den första gruppen som fick genomföra workshopen var tre personer som alla på något sätt 

utövar och befinner sig i ett självständigt konstnärligt skapande på fritiden och i sin utbildning. 

Den andra gruppen bestod av tre deltagare med mindre konstnärlig erfarenhet, både på 

individuell och yrkesmässig nivå. Båda workshop-tillfällena gick till på det sättet att jag låtsades 

vara chef på en reklambyrå som gav sina medarbetare (informanterna) i uppdrag att formge och 

skapa en affisch i kollageteknik, akvarell och tuschpenna. Deltagarna fick dra lott om vilket 

arbetsområde de skulle ansvara för, de ansvarsområden som fanns var “textredigerare”, 

“akvarellist” och “bildansvarig”. De två olika fokusgrupperna fick varsitt ämne som affischen 

skulle handla om men fick komma överens tillsammans om vad som skulle stå på affischen och 

vad den skulle förmedla visuellt. Den första gruppen fick i uppdrag att göra en affisch om att 

återinföra kursen Estetisk verksamhet på gymnasiet och den andra gruppen fick i uppdrag att 

göra en affisch åt organisationen Djurens rätt (samarbetet är endast påhittat). Anledningen till 

varför jag valde just dessa ämnen till de två olika grupperna förklaras under rubriken 

Bearbetning. 

Gällande Vetenskapsrådets fyra forskningsprinciper så var jag tydlig med deltagarna under 

genomförandet av fallstudierna att jag följde dessa. Undersökningsdeltagarna blev väl 

informerade innan och under tillfället vad syftet med fallstudien var och hur deras affisch och 

deltagande skulle användas i uppsatsen. Jag meddelade också att deltagandet var frivilligt och att 

de kunde avsluta när de själva ville. Detta för att uppfylla Informationskravet. Samtyckeskravet 

tillgodosågs då deltagarna visade sitt samtycke att delta. Deras personuppgifter garanterades att 
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vara anonyma i enlighet med konfidalitetskravet. Uppgifter från deltagarna har enbart använts 

för forskningsändamål i överensstämmelse med nyttjandekravet.   18

 

Enkät 

Att deltagarna efter att det praktiska arbetet var avklarat fick göra en enkät var för att jag själv 

skulle få underlag och material för vad de tyckte och kände om workshopen utöver det jag hade 

tagit in under fallstudiens fortgång. Jag ville göra enkäterna anonymt för att få fram möjligtvis 

mer frimodiga svar än om jag hade frågat dom personligen i exempelvis intervjuform. Det är inte 

alls säkert att större ärlighet blir utfallet, det beror på så många olika saker i just detta upplägg 

med just dessa människor och relationen mellan de och mig. Jag ville bara försöka underlätta för 

deltagarna att kunna beskriva om de tyckte att något inte fungerade särskilt bra och jag tror att 

detta kan framhävas bättre i anonym skrift än om de hade behövt pratat med mig ansikte mot 

ansikte. Det hade kanske blivit jobbigt för att de inte skulle vilja göra mig besviken men det 

behöver inte heller vara fallet med just dessa personer. Något som kan vara bra med att få skriva 

är att man kan tänka igenom svaren innan man fastslår sitt svar. Det som dock kan vara negativt 

med enkäter är att man ibland kan få relativt onyanserade svar som fokuserar snarare på en 

generell översikt än en djupgående mening. Jag måste också understryka att jag inte behandlar 

materialet från enkäten som övergripande generaliserbara svar utan ser det som frågor som ställts 

till enbart sex personer via ett papper där kommunikationen skett i skrift istället för att jag frågat 

de något muntligt som jag sedan citerar i text som fallet är i intervjuform. 

Teori och tolkningsram  

Didaktisk design 

Ett sätt att förklara utformning av lektioner och undervisning på är att man designar olika 

förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Staffan Selander, professor i didaktik och Gunther 

Kress, professor i semiotik och utbildningsvetenskap beskriver i sin bok Design för lärande att 

18 http://www.codex.vr.se/index.shtml (hämtad 15-6-2019) 
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de ser läraren som en designer av undervisning.  De använder begreppet design i en kontext där 19

de menar att didaktisk design är när man formar en situation, premisser och sociala 

händelseförlopp för lärande, detta inkluderar också hur den lärande individen re-designar 

informationen som denne blivit tilldelad.  Selander och Kress delar in didaktisk design i tre 20

delar, design för lärande (arrangering av upplägg), design i lärande (deltagandet) och 

erkännandekulturer (bedömning).  De avslutar med att säga ”Design handlar om att forma såväl 21

objekt som villkor för kommunikation” .  De benämner olika företeelser inom teorin om didaktisk 22

design som jag kommer använda mig utav i min bearbetning och analys. Företeelserna kursiveras 

när de introduceras första gången och presenteras nedan. 

Den semiformella lärsekvensen presenteras som en del av didaktisk design av Selander och 

Kress och är något som jag använder mig av i min utformning av min egen design av fallstudien. 

Semiformella lärmiljöer är benämningen på lärande som sker på platser och i sammanhang som 

till exempel museum. Alltså någonstans där det inte är strikt formellt som i skolan och inte heller 

informellt lärande som sker till vardags relativt oreflekterat. Jag har vissa resurser att jobba 

utifrån i min didaktiska design, tex vilka material jag har eller kan köpa och vilken lokal jag har 

möjlighet att vara i under fallstudien och min egen bild av hur deltagarna kommer reagera och 

mina egna intressen inför vad jag vill undersöka. Som vi ser i Figur 1 nedan så följer 

iscensättning i lärsekvensen efter resurser för lärande, vilket är när någon, tex pedagogen har 

skapat ett lärtillfälle som en uppgift i ett visst ämne i en specifik lärmiljö. Även kallat design för 

lärande och arrangering av upplägg. I min fallstudie är uppgiften av affischen och de olika 

ansvarsområdena en iscensättning. I min iscensättning kommunicerar jag via olika medier, vilket 

i detta fall utgjordes av tal, tonfall och gester från mig där jag förklarar vad som kommer hända 

under detta tillfälle. Den information jag uttrycker tolkas av deltagarna vilket benämns som 

teckensystem. Här börjar börjar den första transformationscykeln för deltagarna som illustreras 

nedan i Figur 1, här börjar också design i lärande. För deltagarna börjar nu att rita, leta bilder i 

tidningar, skissa, fråga och diskutera. När detta har initierats och arbetats med ett tag kommer 

formeringen av informationen, min iscensättning börjar bli deras egna uppfattningar. Så min 

19 Selander, S. & Kress, G. R. (2010) Design för lärande: ett multimodalt perspektiv, Norstedt, Stockholm. Sid 24.  
20 Ibid, sid 24.  
21 Ibid, sid 24-25. 
22 Ibid, sid 23. 
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erbjudna mening blir nu en uppfattad mening hos dem. Detta fortsätter över till den andra 

transformationscykeln där en egen representation av innehåll presenteras från deltagarnas håll 

där de redogör muntligt och visar bilden de gjort tillsammans för mig och varandra. Även när vi 

går och hänger upp bilden på önskat ställe sker en representation. 

 

Figur 1. Modell & grafik utifrån Insulander (2010). Sid 72. Se Figurförteckning. 

Selander beskriver forskning om design och lärande i annan bok Didaktiken efter Vygotskij som 

en medskapande och handlingsorienterad forskningsmetod som har likheter med 

aktionsforskning och deltagande observation.  Min undersökning utgår också från ett 23

medskapande och är handlingsorienterad i den aspekt att jag har genomfört en fallstudie 

tillsammans med andra där vi har varit i ett görande. Som även gäller i fallet av mitt eget 

gestaltande arbete i form av inspirationsboken, där dock i en individuell process. I min fallstudie 

är jag också inspirerad av deltagande observation då jag är närvarande och interagerar med 

deltagarna men inte är med och skapar något själv. 

I boken Didaktik i omvandlingens tid - text, representation, design, skriver Roger Säljö 

inledningsvis att genom de medier vi har designat att lära igenom formas också vår kunskap 

utifrån de olika medierna och att förstå lärande som design i en reflexivitet mellan lärarens 

design och elevernas reproduktion av den och hur detta återskapande också kan bli nyskapande.   24

23 Selander, S. (2017). Didaktiken efter Vygotskij: design för lärande, Första upplagan, Liber, Stockholm. s 176. 
24 Insulander, E. Kjällander, S. Lindstrand, F. & Åkerfeldt, A. (red.). (2017). Didaktik i omvandlingens tid: text, 
representation, design. Första upplagan, Liber, Stockholm. Sid 28. 
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Didaktikens tre frågor  

I min utformning av fallstudien där jag skapade design för lärande använde jag mig av 

didaktikens tre grundfrågor: vad, hur och varför. Det sägs att man som designer för lärande ska 

fråga sig dessa frågor när man planerar tex en uppgift. Werner Jank, docent i didaktik, och 

Hilbert Meyer professor i skolpedagogik skriver i boken Didaktik att vad kan man beskriva som 

innehållsfrågan, hur som metodfrågan och varför som motivfrågan.  Dessa företeelser kommer 25

jag koppla till mitt insamlade material för att se hur grundfrågorna förhåller sig till 

undersökningens syfte att hitta tillvägagångssätt för att främja skaparlust.  

 

Bild 9, Eleonora Ekholm. (2019). “Vad, hur, varför?”. 

25 Jank, W. & Hilbert M. (1997). Nyttan av kunskaper i didaktisk teori. I: Michael Uljens. (red.) Didaktik. Lund: 
Studentlitteratur. s. 17-34. 
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Drivkraft att lära, motivation 

 
                                                           Figur 2. Egen grafik utifrån modell av Illeris (2015), s 29. Se Figurförteckning. 

 

Knud Illeris, dansk forskare inom didaktik lägger fram sin teori om lärandets tre dimensioner i 

boken Lärande.  De tre dimensionerna består av innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen 26

och samspelsdimensionen.  Innehållsdimensionen och samspelsdimensionen kommer jag att 

behandla men jag fokuserar framförallt på drivkraftsdimensionen i uppsatsen. Det begreppet 

innefattar motivation, vilja och känsla menar Illeris. Dessa tre begrepp knyter jag an till det jag 

nämnt ovan om design i lärande, deltagandet i iscensättningen av en lärsekvens. Illeris menar på 

att vi är engagerade i vårt lärande för vi har en vilja att ständigt vara i balans, mentalt och 

kroppsligt. Om vi känner nyfikenhet, osäkerhet eller otillfredsställelse känner vi en obalans och 

det gör att vi letar efter ny kunskap, djupare förståelse eller nya färdigheter för att återställa den 

kroppsliga och mentala balansen enligt Illeris.  Det vi lär oss innehållsmässigt färgas av vårt 27

mentala engagemang och de är alltid i samspel med varandra om vi ska tillhanda innehåll måste 

vi ha en vilja att komma åt det, antingen genom lustbetingad vilja eller en jobbig nödvändighet, 

att man bara måste få något gjort fast man egentligen inte vill säger Illeris. Drivkraften påverkas 

26 Illeris, K. (2015). Lärande . Tredje upplagan, Studentlitteratur AB, Lund.  
27 Ibid, sid, 47. 
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också av innehållet för det ger oss förbättrade färdigheter och nya insikter som ändrar vår 

emotionella, motivationella och viljemässiga struktur.  Motivation, vilja och känsla utvecklar 28

jag i följande tabell för att sedan kunna använda mig utav i bearbetning och analys för att kunna 

titta efter teckensystem som kan tyda på motivation i mitt material. Efter jag har tittat på mitt 

insamlade material och försökt utröna vilka tecken som jag tolkade som indikationer på 

skaparlust och motivation hos deltagarna och hos mig själv i mitt eget gestaltande arbete och 

kom fram till att de var nedanstående fem punkter. Hur jag kom fram till dessa var att jag gick 

tillbaka i tanken till när vi var i iscensättningen av lärsekvensen och skrev ner de saker som jag 

märkte att jag tolkade som tecken på motivation av en lustfylld karaktär.  

 

Tecken på 
motivation och 
lustbetingad vilja 

Exempel ur Fallstudien:  

Engagemang Tar ansvar för att arbetet fortskrider och vill att affischen ska bli bra och 
diskuterar och provar själv och tillsammans med de andra. Kan hjälpa de 
andra om man själv har gjort klart sitt. 

Entusiasm  Visar glädje och intresse i form av tonfall och utsagor och är bekräftande 
gentemot mig och de andra. Tex “Vilken rolig uppgift och vad fint du 
ritade där!” 

Vara i ett görande Sitter inte och gör annat, titta på mobilen tex utan håller på med 
materialet. Detta kan också vara att man sitter och reflekterar över hur 
man ska gå vidare, själv eller gemensamt. Görandet behöver inte alltid 
vara lustbetingat utan görandet kan kännas olika beroende på vart man är 
i processen. 

Undersökande Skissar figurer eller bokstäver på ett papper först för att se hur det blir 
om man gör på olika sätt och vilket som skulle passa bäst till affischen. 
Diskuterar med varandra. 

Fokus Vara koncentrerad när man klipper ut en bild från en tidning. Blir 
försjunken i sitt arbete när man ritar en figur. Eller att de diskuterar 
uppgiften och inte pratar om annat som inte hör till uppgiften. 

Figur 3. Eleonora Ekholm. (2019). Egen tabell, “Tecken på motivation och lustbetingad vilja.” 

 

28Illeris, K. (2015). Lärande . Tredje upplagan, Studentlitteratur AB, Lund. Sid 48. 
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Tidigare forskning 

Positiva känslor och lärande      

Positiva känslor, såsom glädje lust och nyfikenhet i skolan har forskningen inte fokuserat på så 

mycket, fokuset har istället legat på de negativa känslorna beskriver Gärdenfors. Och forskning 

om lärande och motivation har mest handlat om vilka hinder som finns för att inhämta kunskap.  29

Man har till exempel sett ett starkt samband mellan att en hög stressnivå och rädsla ger 

svårigheter att lära sig.  Gärdenfors menar att om vi har en känsla av kontroll ger det oss 30

positiva känslor. Och vi blir mer kreativa om vi är glada, för om vi är glada ökar 

uppmärksamheten och det gör att vi kommer ihåg mer komplexa och positiva saker, vilket gör att 

vi har lättare att se fler samband. Gärdenfors presenterar psykologen Barbara Fredricksons teori 

om att våra positiva känslor glädje, förnöjsamhet, nyfikenhet, kärlek och stolthet ger större oss 

möjligheter för vårt tänkande och kreativitet att tänka ut nya saker. Hon har sett att glädje 

breddar vår kognitiva repertoar för att glädjen gör oss mer kreativa, gränsöverskridande och 

lekande. Detta märks både i sociala, fysiska, intellektuella och konstnärliga aktiviteter. Om vi är 

nyfikna vill vi utforska och hitta nya erfarenheter. Det sista exemplet som läggs fram är att 

stolthet över ett uppnått mål ger lust att dela sin prestation och gör också att man sätter sina mål 

högre till senare uppgifter.  31

Motivation i ett didaktiskt sammanhang 

Inom bilddidaktiken har Christoffer Nilsson skrivit en uppsats, Att skapa mening genom konst, 

om tidigare forskning om motivation i Bildämnet i form av en diskursanalys.  Nilsson beskriver 32

att en balans mellan inre och yttre motivation är eftersträvansvärt, där det mesta av fokuset ligger 

29 Gärdenfors, P. (2010).   Lusten att förstå: om lärande på människans villkor . 1. utg. Stockholm: Natur & kultur. Sid 
75 
30 Ibid, sid 76. 
31 Ibid, sid 77. 
32 Nilsson, C. (2018). Att skapa mening genom konst : En litteraturstudie om motivation i ett bilddidaktiskt 
sammanhang. Självständigt arbete på grundnivå, 15 hp. Akademin Humaniora och medier, Bild. Högskolan 
Dalarna. 
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på inre motivation. Nilsson beskriver också hur det är viktigt att uppgifter inte ska vara för fria 

eller för strikta för motivera eleverna som mest.  Nilsson beskriver i sin slutsats att goda 33

relationer är avgörande för elevernas motivation, även förståelse för varför man läser ämnet. 

Gällande yttre och inre motivation ger väl beskrivna och strukturerade uppgifter eleverna yttre 

motivation medan ett utforskande av eget arbete kan ge inre motivation skriver Nilsson att han 

kommit fram till i sin undersökning. Dock så rekommenderas inte bara inre 

motivations-undervisning, utan det måste finnas balanserade mönster som ger sig hän åt yttre 

motivation för att ge ämnet struktur, för annars kan eleverna känna att det dom gör är 

meningslöst och det kan leda till amotivation. I den forskning han undersökt har Nilsson sett ett 

samband mellan hög motivation hos eleverna om didaktikens tre huvudfrågor (vad, hur och 

varför) och KASAMs tre begrepp (meningsfull, begriplig och hanterbar) finns med i 

undervisningen. De två beskrivningarna betyder nästan exakt samma sak utifrån sina tre ord fast 

ur olika sammanhang. Inom didaktik syftar man till didaktisk design och inom psykologi syftar 

man på känslor, men görande och känslor är starkt sammanflätade i de båda forskningsområdena 

ändå.  Jag kommer fokusera på didaktikens vad, hur och varför i min bearbetning och analys 34

nedan.  

Stefan Jerkeby, universitetslektor vid institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads 

universitet har skrivit boken Att redan vara motiverad - om hinder och möjligheter för lärande 

2019. Hans förhållande till motivation är ganska kritisk mot den rådande rationaliseringen och 

avmystiseringen av skolan som han uttrycker det. Som enligt Jerkeby fokuserar på att hitta sätt 

att motivera elever genom olika styrda processer medan han själv lyfter fram en idé om att 

motivation redan finns hos eleverna och att det är andra parametrar som främjar den redan 

befintliga motivationen så som i identitetspraktiker och tillitsperspektiv och kulturella nivåer. 

Jerkeby förespråkar att motivationen bör finnas i själva lärandet, vad man lär sig och hur, 

lärandet ska vara det som motiverar en.    35

33 Nilsson, C. (2018). Att skapa mening genom konst : En litteraturstudie om motivation i ett bilddidaktiskt 
sammanhang. Självständigt arbete på grundnivå, 15 hp. Akademin Humaniora och medier, Bild. Högskolan 
Dalarna. Sid 30. 
34  Ibid. 
35 Jerkeby, Stefan (2019). Att redan vara motiverad: om hinder och möjligheter för lärande. Upplaga 1 Lund: 
Studentlitteratur. Sid 13. 
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Bearbetning och analys 

            
Bild 8. Eleonora Ekholm. (2019).                   Bild 10. Privat foto av Gestaltnings-installationen. (2019). 
“Framsida till Inspirationsbok”.  

 

Min egen gestaltande undersökning; inspiration genom visualitet 

Mitt arbete har delvis som nämnt innan bestått av ett eget gestaltande undersökande. Min 

konstnärliga process har varit mycket gynnsam och givit mig många olika tankar och resultat på 

min frågeställning som jag kommer presentera och redogöra för under denna rubrik.  

 

Jag har gett mig själv i uppdrag att framställa olika visualiteter som jag på något sätt tycker 

utstrålar en viss skaparlust och inspiration och sen satt ihop dom till en bok som jag kallar för 

Inspirationsboken. Vilket sen ska kunna fungera som en igångsättare genom inspiration för den 

som vill ta del av den, både i min framtida yrkesverksamhet som bildlärare men också andra som 

vill inspireras till skaparlust. Framsidan som jag gjort är bifogad ovan till vänster (se Bild 8).  

Boken ställdes ut på Konstfacks vårutställning 2019 och istället för att visa boken på ett vanligt 

podium så ville jag skapa en installation runt boken som också handlade om inspiration men i en 
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mer rumslig bemärkelse (se Bild 10). Så jag bestämde mig för att tolka inspiration i en visualitet 

genom att koppla inspiration som fenomen till när vitt ljus bryts i ett prisma och kommer ut som 

regnbågens alla färger från en annan sida. Att ta sig in i tältet blev ganska omständigt, detta var 

på grund av platsbristen som gällde i vår utställningslokal. Jag kunde alltså inte ta mer plats och 

ville heller inte ta mer plats så att jag skulle skymma fler klasskamraters gestaltningar än vad 

installationen med en botten på 2x2 meter och en höjd på 2,60 meter redan gjorde. Att arbeta 

med denna skala var för att försöka göra skaparlusten och inspirationen mer tillgänglig genom att 

den tar rumslig stor plats och kan därför göra det därför svårare att gå förbi obemärkt.  

Jag hade läst i Psykologilexikon att man kan tala om fyra stadier i en skapande process, 

nämligen: preparation, inkubation, inspiration och efterarbete.  Och blev då inspirerad till att 36

gestalta detta genom en lång gång i mörker där en enfärgad ljusslinga som skulle symbolisera 

preparationen och inkubationen som ledde vägen fram till slutet där inspirationen skulle 

erbjudas i form av olika färger där inspirationsboken skulle visas. När man skulle komma ut ur 

tältet/tunneln så skulle det egna efterarbetet börja. Denna idé fick jag slopa pga av dess storlek 

och vår platsbrist i lokalen. Men detta ledde till idén om prisma-tältet, att jag bara skulle fokusera 

på inspirationen av de fyra stadierna. Jag valde ett mörkblått tyg för att göra det mörkt inuti så 

att lamporna kunde lysa med sina färger starkare. Lamporna på insidan kom från en ljusslinga 

med olika färger som satt längs med reglarna och en ljusslinga runt podiet där Inspirationsboken 

låg. Detta för att koppla till ljusbrytningen som sker inuti en prisma och dess allegori i 

inspirationen som besökaren eventuellt skulle möta i installationen. En slags skrivbordslampa 

fästes på en regel för att lysa på Inspirationsboken för att besökaren skulle kunna se ordentligt 

var det var hen tittade på. Tyget från vardera sida av öppningen kunde läggas omlott med hjälp 

av kardborrband längst ner och varför jag ville att man skulle kunna stänga var för att jag ville att 

lamporna inifrån skulle kunna lysa igenom tyget och bara ge en glimt om vad som skulle kunna 

finnas där inne för att möjligtvis väcka en nyfikenhet hos besökaren. Jag ville också att det skulle 

gå att stänga och öppna för att likna hur man använder en ridå mellan olika akter på en teater. I 

installationen blir ingången/utgången en metafor till hur man genomgår en övergång från det 

36 https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=inspiration (hämtad 11-6-2019) 
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enfärgade ljuset till det multifärgade ljuset när man först går in och sen varit inne i tältet och 

upplevt det som fanns inuti och kommer ut. Som ett tillkännagivande av ljusbrytningen.  

Bild 11. Eleonora Ekholm. (2019). Utdrag ur Inspirationsbok. (Boken i sin helhet: Se extern Bilaga 1)  

Mina uppdrag till mig själv till inspirationsboken har sett olika ut till varje bild och ibland 

handlar det om att undersöka ett material eller teknik och ibland vill jag fånga ett speciellt 

uttryck eller känsla. Designen för lärandet har alltså varit väldigt fritt, det enda syftet har varit att 
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bilderna i slutändan ska bli till en bok. Boken har en bild på ena sidan och en liten text bredvid 

som förklarar bildens uppkomst och syfte, (se Bild 11 från Inspirationsboken ovan). Jag 

undersöker alltså om jag kan inspirera andra med det jag gör men också om jag kan hitta en egen 

skaparlust. Jag skapar alltså en iscensättning för lärande genom olika medier. Bild och text i 

detta fall som betraktaren får tolka genom olika teckensystem och genom sin medhavda agens 

via de resurser jag har att visa. Om betraktaren har intresse så kommer en transformering 

cirkulärt med formering av den information jag gett, vilket förhoppningsvis kommer leda till en 

representation efteråt när betraktaren har lagt ner Inspirationsboken och gått iväg. Kanske 

representation tar sig i form av en egen bild eller en ny egen tanke om något de såg i boken eller 

läste i texten som man delar med sig till någon. 

  

Detta gestaltnings-undersökande är en slags metod för att främja skaparlust. Iscensättningen har 

bestått av att vid varje skapande av en ny bild har jag tittat på andras konst genom internet och 

böcker som sedan inspirerat mig och gett mig lust till att rita eller måla något. Inspirationen har 

kommit från alla olika håll, det har varit motiv, tekniker, material, känslor eller stämningar som 

funnits i andras konst. Så det som kommer ut på ett papper från mig i exempelvis vattenfärg 

befinner sig den andra tranformationscykeln, alltså min representation av de resurser jag 

inhämtat tidigare. Exempel på det är ur detta utdrag ur Inspirationsboken: 

 

 
“Jag hade tittat på ett avsnitt av programmet Babel och sett ett 
inslag om en bok Hédi Fried skrivit som heter “Historien om 
Bodri” som Stina Wirsén illustrerat och blev så sjukt inspirerad 
av Wirséns sätt att tänka kring illustration och hur hon 
tecknade och målade. Dom visade i inslaget när hon målade 
med akvarellfärg och jag själv blev på en gång jättepeppad på 
att måla med det själv och se hur färgen skulle bete sig när jag 
gjorde det. Jag ville kontrollera akvarellen men ändå omfamna 
dess fria natur såsom Wirsén gjorde i programmet. Den runda 
formen blev jag inspirerad av när jag hade sett andra bilder på 
keramiker som hade glaserat tallrikar när de doppade de olika 
sidorna på tallrikarna med olika färger.” 

Bild 12. Eleonora Ekholm. (2019). “Akvarellcirkel”. Utdrag ur Inspirationsbok, se Extern bilaga 1. 
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Bilderna har aldrig haft ett krav på sig att de ska vara sammanhängande tillsammans. Men det 

jag förstått i efterhand är att jag har följt en önskan jag har genom alla bilder. En önskan om att 

hitta den sökande, darrande linjen i ett skissartat uttryck. För det är något jag själv glömt bort hur 

man åstadkommer, jag har så länge jobbat på att hitta stadiga linjer i ett städat uttryck med motiv 

som gärna fyller hela bildytan. Jag förstod inte först att jag hade skapat egna iscensättningar utan 

jag trodde att jag bara gjorde men när min gestaltnings handledare frågade hur bilderna hade 

kommit till förstod jag att jag alltid hade uppdrag och ett syfte med varje skiss eller bild. Något 

som exemplifierar detta är något jag skrivit i detta utdrag ur Inspirationsboken: 

 

 
 

“Jag gav ett uppdrag till mig själv att visualisera “samarbete”  
samtidigt som jag följde min lust att vilja rita med pastellkritor och 
försöka hitta en sökande linje i det tecknade. Jag hade skrivit upp olika 
ord på ett kladdpapper innan på ord jag tänkt mycket på och där var 
“samarbete” ett av orden. Det blev så lätt och börja rita och mycket 
roligare när jag skrivit upp orden för jag fick en ram för det jag skulle 
göra.” 

 

 

 

Bild 13. Eleonora Ekholm. (2019). “Samarbete”. Utdrag ur Inspirationsbok, se Extern bilaga 1. 

Arbetet har påvisat för mig gång på gång hur viktigt syftet, varför, och sammanhanget varit. Utan 

det har det varit väldigt svårt att känna skaparlust. För om man har ett varför känner man också 

en mening med det man gör. Jag har också blivit mer nöjd med bilderna i efterhand där jag haft 

mer tydliga syften, det har blivit som att innehållet talar mer. Och detta kopplas ju starkt till 

didaktikens tredje fråga varför.  

 

En stor blockering för skaparlusten har jag upptäckt genom arbetet har varit prestationsångesten 

och tanken på vad andra kommer säga, bedömningen och erkännandet från omvärlden. Ett sätt 
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för mig att komma ifrån det är att bara börja utan att tänka så mycket men också genom att 

uthärda “nöden”. Det här nödvändiga oket som är tråkigt och jobbigt som oftast känns i början 

av skaparfasen. Där har det hjälpt mycket när jag tänker att jag leker med materialet eller 

motivet, att det är ett undersökande och inte ett krav och ett sökande på rätt och fel. Utan att jag 

tänker att jag prövar mig fram, det har hjälpt för att få prestationsångesten att försvinna. Ett 

exempel på det ur Inspirationsboken är detta: 

 
 
“Med denna bild gick jag helt på intuition. Jag höll 
akvarellpenseln i handen och kände efter vilken färg jag ville 
använda. Till vad visste jag inte. När jag hade valt orange fick 
jag en impuls att leka med färgen och se hur långt den skulle 
räcka innan den försvann från penseln ner på pappret och vips 
så dök de här cirklarna upp.” 
 

 

 

 

 

Bild 14. Eleonora Ekholm. (2019). “Cirkulär rörelse”. Utdrag ur Inspirationsbok, se Extern bilaga 1. 

Något annat jag upptäckt med arbetandet av gestaltningen är att jag behövt värma upp med några 

teckningar innan den riktigt djupa skaparlusten kickar in. Innan den dyker upp kan man lätt 

känna mycket frustration och det gäller att vara så pass nyfiken så att man inte lägger av i de 

första teckningarna. Även i Selanders och Kress teori om semiformella lärsekvenser finns en 

teori om att intresse måste finnas om man ska gå igenom de två transformationscyklarna. Men 

det krävs nog att man känner att man har en viss kompetens, en agens i tecknandet eller målandet 

för att fortsätta det konstnärliga arbetet efter de där första jobbiga teckningarna. Att man har ett 

hum om hur man ska utför huret. Och den kan man ju få i detta fallet genom att någon lär sig en 

teknik från början av någon annan som sen släpper iväg en för att utforska det på egen hand men 

med tillräckliga kunskaper för att inte tappa lusten. En illustration av denna inledande frustration 

finns med i Inspirationsboken: 
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“Jag hade en irritation i armen och handen från en tidigare teckning 
som inte blev som jag ville. Handen hade svikit mig och följde inte 
mina kommandon från hjärnan. Irritationen behövde komma ut och 
fick utlopp för det på den här teckningen.” 
 

 

 

 

 

 

Bild 15. Eleonora Ekholm. (2019). “Popcorn”. Utdrag ur Inspirationsbok, se Extern bilaga 1. 

En faktor till skaparlust som jag ertappat är att bara ha chansen att ha tillgång till material. 

Genom den resursen för lärande tror jag att det väcks en nyfikenhet i vad skulle man kunna göra 

med de här formbara medierna som har en möjlighet att bli bärare av så många olika tecken i 

slutändan. Som i detta exempel där intresset för mediet blev utgångspunkten för den estetiska 

processen: 

 
 
 
“Jag hade ett par kritor som hade mycket pigment i sig och hade en 
intressant form av en avlång rektangel, alltså ingen vanlig rund krita. Jag 
hade inte använt kritorna så mycket och var nyfiken på hur det skulle bli om 
jag ritade med dem. Jag tog något som stod nära och det var en solros i 
kruka på bordet, jag såg det som en utmaning att rita av bladen så nära 
verkligheten som möjligt för det brukar jag tycka är svårt.” 
 

 

 

 

 

Bild 16. Eleonora Ekholm. (2019). “Solros”. Utdrag ur Inspirationsbok, se Extern bilaga 1. 
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Jag har också under arbetets gång undersökt vad inspirerande visuella uttryck kan vara. Efter 

mycket prövande genom att jag samlade ihop gamla alster och tittade på dem och försökte utröna 

vilka som kändes mest inspirerande så kom jag fram till att de bilderna som såg skissiga ut och 

där man såg vilka material och tekniker bilden bestod av fick mig att känna mest inspiration och 

en känsla av vidare skaparlust till att göra något visuellt själv. Det skissiga uttrycket gav mig mer 

entusiasm i att försöka transformera informationen till att skapa min egen förståelse och 

representation. Jag jämförde till exempel bilderna nedan, den till vänster var en sådan bild jag 

inte fick någon direkt skaparlust av och den till höger mycket mer.  

 
Bild 17. Eleonora Ekholm. (2014). Privat bild “Evighetståget”.  

(Till höger) Bild 18. Eleonora Ekholm. (2019). “Vårblomster”. Utdrag ur Inspirationsbok, se Extern bilaga 1. 

 

Fallstudie med fokusgrupp i workshop-form 

Den andra delen i undersökningen utgörs av utformningen och utförandet av fallstudien som 

delvis är inspirerad av forskning om hjärnan i samband med motivation som sammanställts av 

Gärdenfors.  Gärdenfors presenterar tre faktorer som han har sett som de i överlag 37

grundläggande faktorerna till vår inre motivation, vilka är; nyfikenhet, kontroll/kompetens och 

samarbete/ömsesidighet.  Gärdenfors ser en koppling mellan dessa faktorer och dess 38

befintlighet i datorspel.  Jag har därför utformat fallstudien med hänsyn till dessa tre faktorer 39

och därmed också utifrån hur ett datorspel kan vara konstruerat för att se om de kan frambringa 

37 Gärdenfors, P. (2010).   Lusten att förstå: om lärande på människans villkor . 1. utg. Stockholm: Natur & kultur. 
38 Ibid, sid 86. 
39 Ibid, sid 267. 
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skaparlust hos deltagarna. Nilsson redogör att didaktikens tre huvudfrågor vad, hur och varför är 

mycket avgörande för en motiverande skolverksamhet och därför har jag försökt få in dem i 

uppgiftens design också.  40

Den didaktiska designen av fallstudien 

Jag valde att ge deltagarna en gemensam uppgift för att koppla det till samarbetsfaktorn som 

Gärdenfors presenterar som en viktig del för en lyckad undervisning. Jag såg även att göra en 

gemensam affisch tillsammans som ett sätt att öka nyfikenheten hos deltagarna. När man styr 

över sitt arbete själv kanske man har en mer utstakad väg till målet men om andra är med i 

processen kan jag tänka mig att det bidrar till nya utsagor, insikter och idéer. Vilket kan göra 

arbetet mer spännande för man vet inte riktigt var det kommer att sluta och på så sätt öka 

nyfikenheten. Det finns också en nyfikenhet i tanken om hur affischen kommer se ut när den är 

klar. Alltså hur transformeringen kommer bearbetas och hur den kommer representeras i 

slutändan. 

 

Jag hade redan innan bestämt vilka material som skulle användas och vilka arbetsuppgifter man 

kunde tilldelas för att underlätta för deltagarens kontroll över sitt lärande. Detta även för att 

underlätta för didaktikens hur för att man som deltagare vet sin uppgift och vad man ska göra. 

Valet av att en kunde få arbetsuppgiften och ansvaret för bildhantering som bara fick hämtas från 

tidningar var för att försöka få bort prestationsångesten som kanske kan uppkomma när man ska 

rita något på fri hand. Denna aspekt är inte hämtad från tidigare forskning utan från mina egna 

konstnärliga erfarenheter och arbete med Bild i skolan. 

Att jag gav dem ganska givna ramar men inte vad som skulle stå på affischen hämtade jag 

inspiration ifrån Nilsson där han i sitt resultat kommer fram till att styrda uppgifter minskar 

motivationen men uppgifterna får inte heller vara för fria. Jag såg också initiativtagandet till ett 

gemensamt beslut om affischens utseende, text och budskap som ett till sätt att samarbeta. Jag 

valde att själv ge dom en påhittad ”uppdragsgivare” såsom till exempel Djurens rätt för att 

40 Nilsson, C. (2018). Att skapa mening genom konst : En litteraturstudie om motivation i ett bilddidaktiskt 
sammanhang. Självständigt arbete på grundnivå, 15 hp. Akademin Humaniora och medier, Bild. Högskolan 
Dalarna. Sid 30. 
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försöka göra uppgiftens innehåll mer relevant för just dessa personer för att stärka syftet och 

därmed också didaktikens varför. Jag valde de olika uppdragsgivarna utifrån en kännedom av 

deltagarna och deras intressen och försökte hitta något som gemensamt kunde intressera alla i 

gruppen, därav fick de olika fallstudierna olika uppdragsgivare. 

 

Anledningen till att jag valde att ha ansvarsområden, där man antingen kunde bli textansvarig, 

akvarellist och bildansvarig var delvis för att koppla workshopen till hur datorspel ofta utformas. 

Där det inte är ovanligt att man är en karaktär med specifika egenskaper och egna mål. Och 

delvis för att underlätta kontrollen över lärandet och didaktikens hur. 

 

I Fallstudie 1 fick deltagarna bestämma vart affischen skulle hängas upp när den var klar och 

detta för att det inte fanns någon tydlig uppdragsgivare att skicka affischen till. I fallet med 

fokusgrupp 2 fanns det en befintlig uppdragsgivare, om än påhittad, där meningen var att skicka 

affischen till organisationen och fråga om de ville lägga ut den på deras Instagram konto. Jag 

valde att göra detta för att ge uppgiften ett tydligt syfte på grund av didaktikens varför. 

Enkät 

(Enkäten, se Bilaga 1) 
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Ovan visar jag enkätens utseende som jag bad mina informanter att svara på. Jag utformade 

enkäten med färg för att även göra så att enkäten skulle kunna utstråla en slags lustfylldhet. Jag 

valde färgen blå till de låga siffrorna för att koppla till hur temperaturmätare brukar se ut när det 

är minusgrader. Detta för att ge ett visuellt tecken för att erbjuda en lättare transformering av 

deras känsla när deltagarna skulle svara på frågorna. Jag räknade ihop svaren som hade färgrutor 

med siffror inuti och det visade sig att deltagarna från grupp 2 (de med mindre ämneskunskaper) 

kryssat i högre siffror än grupp 1. Vilket innebär att grupp 2 berättar att de kände större 

skaparlust, kontroll över sitt lärande, nyfikenhet och att det kände att de gillade mer att få ett 

ansvarsområde och att samarbeta i en bilddidaktisk uppgift än grupp 1.  

Fallstudien 

Bearbetningen av fallstudien har skett via enkätsvaren som beskrivs i rubriken ovan men också 

genom det jag sett som tecken på skaparlust, motivation och ett kunskapande i en estetisk 

lärprocess i de två fallstudierna utifrån teorin om didaktisk design och motivation utifrån Illeris 

definition. Jag observerade deltagarna och letade efter tecken i deras beteenden efter 

engagemang, entusiasm, om de var i ett görande, ett undersökande och hade fokus som jag 

beskriver i tabellen “Tecken på motivation och lustbetingad vilja” på sidan 20 under rubriken 

Teori och tolkningsram. Jag tittade också efter dessa yttringars motsatser i deras representation 

av estetiska lärprocesser och kunskapandet som till exempel ovilja, passivitet och skepsis. 

Fokusgrupp 1 hade fler beteenden av ovilja och avsaknad av engagemang medan fokusgrupp 2 

gav många tecken på entusiasm och engagemang för att förevisa ett konkret exempel.  

 

Under rubriken Enkät framgår det att fokusgrupp 2 har svarat med mycket högre siffror än 

fokusgrupp 1, vilket också syns i svaren på varje fråga inte bara den sammanlagda räkningen. 

Det innebär alltså att fokusgrupp 2 hade en mer positiv känsla kring sin upplevelse av fallstudien. 

Anledningen till detta har ju såklart flera svar men de faktorer som jag tänker är de mest 

avgörande och som jag kommer ta upp i denna rubrik är: gruppkonstellation, kommunikation 

mellan deltagarna (social interaktion), tidsaspekt, förkunskaper (agens), sinnesstämning 

innan fallstudien, individuella inramningar av lärsekvens, relationen till pedagogen. 
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Fokusgrupp 1 

Gällande gruppkonstellation så ser jag det som en väldigt viktig faktor för individens upplevelse 

av fallstudien. Deltagarna påverkar varandra och tillsammans skapar de själva fallstudien efter 

min iscensättning av lärande. Saker som hur väl man passar ihop att jobba tillsammans spelar roll 

när man jobbar i grupp eller vilket tempo man har och hur bra man är på att anpassa sig efter 

andra ser jag blir gällande i ett grupparbete. Jag utformade fallstudien så att de skulle jobba 

tillsammans utifrån Gärdenfors teori om att samarbete är bra för en lyckad undervisning. Detta 

innebär dock inte att det passar alla, på enkäten svarade en i fokusgrupp 1 att hen tyckte det som 

var negativt med uppgiften var att det var samarbete och en svarade med att hen tyckte det var 

det bästa med upplägget för att ta ett exempel. Jag tror att en av anledningarna till de låga 

siffrorna hos fokusgrupp 1 var just gruppkonstellationen. Alla tre av deltagarna är nära vänner 

och trivs mycket bra i varandras sällskap men när det kommer till grupparbete så har alla en egen 

arbetshastighet och de börjar i olika ändar och verkar vara vana att följa sin egen takt. En ville ha 

tydlighet och en plan från början medan en såg fallstudien mer som ett tillfälle att kanske umgås 

lite och ha trevligt och att idén skulle komma av sig själv efter ett tags bläddrande i tidningarna. 

Den tredje deltagaren verkade vara glad för lärtillfället men skrev i enkäten att hen blev osäker 

på sina egna kunskaper och agenser för hen kände att de andra kunde mycket mer och dennes 

entusiasm minskades när den ena var ganska bestämd och styrande av innehållet och den ena 

deltagarens diskursord av beskrivningar i bildarbetet. Här ser vi att kommunikation deltagarna 

emellan spelar roll för deras upplevelser. Men även frågan om förkunskaper. Jag hade försökt 

skapa förutsättningar för att man skulle känna att man kunde och därför skulle känna kontroll 

över sitt lärande genom att ge dom olika arbetsuppgifter som jag såg som uppgifter som inte 

krävde så mycket förkunskaper, rent tekniskt och inte heller bild-analytiskt. Även denna person 

som inte tycktes känna en hög agens fyllde inte i en så hög siffra på om hen tyckte att fallstudien 

gav henom skaparlust eller inte. Detta kan vara resultat av en bristande hur förklaring av 

uppgiften från mig, att min erbjudna mening inte stämde överens med den uppfattade meningen. 

Men också bara på ett rent personligt plan, en osäkerhet eller i just denna gruppkonstellation. Jag 
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såg tecken på att de andra två kanske tyckte att uppgiften istället var lite för lätt och därför blev 

de oengagerade.  

 

En av deltagarna ifrågasatte min iscensättning med de uppdelade arbetsområdena och förstod 

inte syftet med uppdelningen, hen skrev mycket lägre siffror än de andra deltagarna som 

verkade, dels inte bry sig så mycket om vilken uppgift de fick och dels verkade de förstå syftet 

bakom när jag försökte förklara kort vad syftet var. Jag fick en känsla av att hen som ifrågasatte 

ville bestämma lite över upplägget och hade bestämda åsikter om hur hen skulle ha gjort istället. 

De låga poängen och att hen inte förstod syftet med arbetsuppdelningen kopplar jag ihop med att 

om didaktikens varför saknas, försvinner också den inre motivationen.  Jag hade alltså behövt 41

förklara mer noggrant för denna person om att syftet med uppdelningen var en didaktisk design 

från min sida att försöka få deltagarna att känna kontroll över det de skulle göra och en större 

tydlighet inför didaktikens hur.  

 

Den här gruppen fick välja lite själva hur lång tid de skulle få för uppgiften för de verkligen ville 

det. Jag gick med på det för att jag blev nyfiken på hur det skulle bli om de fick längre tid än den 

andra gruppen. Men jag tror att den långa tiden gjorde deltagarna lite ofokuserade på uppgiften, 

den långa lärsekvensen tillät mer skojande och inte lika mycket uppmärksamhet på själva 

uppgiften. Den andra fokusgruppen fick bara en timme på sig vilket de pratade om under 

uppgiftens gång och även efteråt och en deltagare nämnde i enkäten att det var bra att ha så kort 

tid på sig annars kommer man ingen vart. Fokusgrupp 2 tyckte alltså att man fokuserade mycket 

mer på uppgiften när man fick kortare tid på sig. Fokusgrupp 1 nämnde inte tid i sina enkäter. 

Något som kanske gjorde den första gruppen lite ofokuserade kan också vara att alla var lite 

trötta på morgonen. Den andra gruppen hade sin fallstudie på förmiddagen på en lördag där de 

antagligen hade hunnit sova ut lite för de hade en helt annan energi.  

 

41 Nilsson, C. (2018). Att skapa mening genom konst : En litteraturstudie om motivation i ett bilddidaktiskt 
sammanhang. Självständigt arbete på grundnivå, 15 hp. Akademin Humaniora och medier, Bild. Högskolan 
Dalarna. 
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Något som även Nilsson nämner som viktigt i sitt arbete är elevernas relation till pedagogen och 

att det är en vital faktor till om eleverna känner sig motiverade eller inte. Fokusgrupp 1 hade jag 

en mer kompisrelation till och det märktes på så sätt att jag tror att de såg mig mer som en 

kompis än en pedagog. Vilket kunde göra att de blev mer drivande än den andra fokusgruppen 

som höll sig till ramarna som var givna dem. Vi blir till i vårt sammanhang och med de 

människor som finns däri. 

 

Det blev alltid så i båda fokusgrupperna att alla hjälptes åt med att leta bilder i tidningarna. 

Speciellt blev det så i fokusgrupp 1. Fast sen blev det alltid så att framförallt textredigeraren fick 

väldigt bråttom i slutet, likaså akvarellisten men inte lika mycket. Och i båda fallen så blev 

textredigeraren den som ledde arbetet framåt och samlade ihop gruppens åsikter om vad 

affischen skulle uttrycka. Förklaringen till det kan vara att det blev slumpmässigt så att de som 

fick det text-ansvaret är sådana som lätt faller in i en ledarroll eller att textredigeraren kände att 

dennes arbetsområde inte skulle ta sådan lång tid som de andras. Här kan det också vara så att 

jag inte var så tydlig i min erbjudna mening med att jag ville att textredigeraren skulle titta på 

befintliga typsnitt och texta texten för hand men jag höll inte så hårt vid detta i första gruppen för 

att de hade svårt att komma överens om vilket innehåll som texten de skulle ha. Till sist fanns det 

inte tid kvar för textaren att texta så hen valde ett typsnitt och dess storlek och tjocklek i datorn 

och skrev ut istället. Textaren i fokusgrupp 2 fokuserade mer bara på om det skulle vara stora 

eller små bokstäver och hur de skulle få plats eller inte, också lite all hast för de hade inte heller 

riktigt bestämt vad som skulle stå. Akvarellisten i fokusgrupp 1 var väldigt passiv under hela 

arbetets gång för de lade upp arbetet på så sätt att de inte visste vart akvarellen skulle vara på 

pappret förens i slutet av processen. I fokusgrupp 2 bestämde de att akvarellisten skulle rita bin 

och måla med vattenfärg och därför blev denne akvarellisten inte lika passiv som den i grupp 1. 

(Se deras affischer nedan) 
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 Från Fallstudie 1:                                                  Från Fallstudie 2: 

                          
Bild 6, se bildförteckning.                                                        Bild 7, se bildförteckning. 

Fokusgrupp 2 

Som sagt var så gav fokusgrupp 2 tecken av ett mer gladare lynne, vilket också syntes på enkäten 

men också på deras ageranden under arbetets gång. Dom var fokuserade men samtidigt så kunde 

de skämta om det de gjorde i uppgiften. De var också positivt inställda till varandras inlägg och 

idéer. Dessa reaktioner kan ha flera olika skäl till varför det blev som det blev och jag tror 

framförallt att den korta tiden, lagom förkunskaper förhållande till uppgiftens nivå, ett 

förhöjt engagemang hos mig själv och en väl komponerad gruppkonstellation är 

anledningen till den positiva stämningen, den engagerade transformeringen och representationen 

av de estetiska kunskaperna och de höga siffrorna på enkäten. 

 

Gruppen i fokusgrupp 2 kände varandra väl och har i långa perioder bott/bor tillsammans och gör 

ofta saker med varandra. Två av deltagarna bygger ofta saker tillsammans och två har ofta olika 

projekt i hemmet där de samarbetar väl. Deltagarna är alla bra på att anpassa sig, alla kan både 

bestämma och stå tillbaka i olika situationer. Alla finner också glädje att vara i ett görande, gärna 

med ramar i min uppfattning. Därför tror jag att dessa deltagare tyckte det kändes mer positivt att 

37 



jobba i grupp och gjorde att deras skaparlust höjdes. Denna fokusgrupp jobbar och studerar men 

inte med något som har med konst att göra, det de har med sig är Bild från när de gick på 

högstadiet och gymnasiet. Annars är de ganska kreativa av sig på olika sätt på sin fritid när de 

bygger och inreder i sitt hem. Därför tror jag att en bilduppgift passade just de här individerna, 

de hade lite förkunskaper (agenser) och därmed kanske också ett självförtroende på att de skulle 

klara av uppgiften. Jag tror också att de låg på rätt kunskapsnivå för just denna uppgift. De blev 

inte uttråkade utan såg det som en lagom stor utmaning. Jag tolkar det också som att detta bröt av 

deras vardag så fundamentalt med att detta inte är vad de brukar göra så det blev extra kul att 

göra det. 

Jag själv var mer förberedd denna gång och eftersom jag hade gjort uppgiften med fokusgrupp 1 

innan. Vilket jag tror hjälper deltagarna för jag är mer säker och tydlig med vad som är viktigt i 

iscensättningen av lärsekvensen. Vilket också gjorde mig mer engagerad när jag presenterade 

uppgiften. Jag tror också deras höga siffror beror på att de såg mig som en pedagog och litade på 

min design av uppgiften. Deras skaparlust fanns mycket i samarbetet och att de blev stolta över 

att de hade åstadkommit en affisch, de stod länge efteråt och betraktade deras verk med stor 

förnöjsamhet.  

 

En i denna fokusgrupp skrev att hen fick lite prestationsångest i enkäten när hen skulle rita bina 

på affischen. Detta får mig att tänka, för när hen skulle rita dom tog jag fram min dator och 

visade foton på bin, i efterhand förstår jag att det är för att jag ville tydliggöra huret för 

deltagaren. När jag visade bilderna gick det bättre och personen verkade tycka att det var roligt 

men det var ändå detta som gjorde att hen kryssade i 8 av 10 på frågan om hen kände kontroll 

över sitt lärande och kommenterade sitt svar med “fick lite prestationsångest”. Detta får mig att 

tänka på att ett sätt att råda bot på prestationsångest kan vara att ge mer färdighetskunskaper 

innan det sätts igång att jobbas med uppgiften.  
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Tolkning och resultat 

Fallstudierna 

Att ha en uppgift som ligger på en lagom nivå inför deltagarnas förkunskaper ser jag i denna 

undersökning som något som förhöjer skaparlust. Det får inte vara för lätt eller för svårt. Det 

måste alltså följa deltagarnas medhavda agens något. Om det är ett grupparbete så är det mest 

fördelaktigt om gruppen fungerar att jobba tillsammans på ett konstruktivt sätt annars verkar det 

hämma skaparlusten. Att ha en uppgift med mycket strama ramar verkar förhöja skaparlusten hos 

de med mindre färdighetskunskaper i ämnet Bild men minska skaparlusten hos dem som jobbat 

mycket med Bild och konst innan. Pedagogens och deltagarnas relation och en ömsesidig respekt 

ses som viktig utifrån det som setts i denna undersökning.  

Sinnesstämningar som deltagaren har innan iscensättningen av lärsekvensen spelar roll för hur 

skaparlusten kommer te sig under arbetets gång, även för pedagogen. Pedagogens säkerhet i den 

didaktiska designen och dennes förhöjda engagemang höjde skaparlusten hos utövarna i 

undersökningen.  

 

Allt detta sammankopplar angelägenheten hos didaktikens tre nyckelord är en väg att gå om 

skaparlust vill bli uppnått. Om det fanns tydliga svar på de tre frågorna höjdes engagemanget i 

den första tranformationscykeln. Dessa faktorer är riktlinjer som sedan metoder för specifika mål 

kan skapas utifrån. 

 

Mitt eget gestaltande arbete; inspiration genom visualitet 

Att jobba utan ett varför blev lönlöst och jag fick ingen skaparlust utan det. Men en av de 

viktigaste saker jag kommit fram till är en sak som står i uppsatsens namn, “Bild i nöd & lust” 

nämligen nöd. Att skaparlusten kommer på andra sidan av nöden men man är fortfarande 

tvungen att ta sig igenom nöden, den här känslan av att inte vilja gå från tanke till handling. Men 

ett sätt att komma förbi den och känna sig motiverad att fortsätta är genom att veta vad jag ska 
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göra, ungefär hur jag ska göra det, och varför jag ska göra det. Också nyfikenheten och tanken 

på hur det kommer bli när man blir klar är väldigt sporrande. Och tanken på hur slutresultatet 

kommer samspela med sitt syfte. Men framförallt att jag visste varför jag ville göra en teckning 

gjorde att jag bet ihop och gick från tanke till handling i den estetiska processen. Det är ett 

resultat som jag ska fortsätta med och kan rekommendera till andra. Sen finns det också en 

lustfylldhet i att bara vara i ett material och att få uttrycka något genom det mediet. Det blir som 

en konversation där man slipar sina kunskaper att förmedla det man vill på nya sätt.  

 

 

Slutdiskussion 
Om jag skulle fortsätta på denna undersökning med samma upplägg och tema skulle jag vilja 

prova samma upplägg som jag redan haft men med ännu fler tillvägagångssätt och en ännu större 

spridning av olika platser och ålder hos informanterna. I spridningen skulle det vara mycket 

intressant att försöka undersöka om olika mönster uppstår, om det ter sig lika eller olika och på 

vilket sätt. Intressant vore också att titta ännu närmare hur didaktikens tre frågor förhåller sig till 

skaparlust i en bilddidaktisk kontext. 

 

Hur denna undersökning kan komma att bli användbar för andra som vill främja skaparlust är till 

exempel genom att utforma uppgifter med samma tänk som jag haft i min design för lärande. Att 

se iscensättningen lite som ett spel där frågorna vad, hur och varför ska vara tydliga. Uppgiften 

kanske kan ha olika ämnesspecifika innehåll men utifrån denna undersökning så rekommenderas 

att föregående faktorer är uppfyllda. En annan viktig sak för att främja skaparlust är att de sociala 

- klimaten, interaktionerna och relationerna är reflekterade över och fungerande. Vilken relation 

designern för lärandet och deltagandet besitter har visats sig i min undersökning är 

grundläggande för att få skaparlust att främjas. Uppsatsen är som sagt skriven utifrån estetiska 

lärprocesser men jag uppmuntrar att tillvägagångssätten beprövas på andra sorters lärprocesser 

också för att se om en möjlig tjänlighet kan finnas där med.  
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Viktigt är också att alltid tänka att alla som är med och deltar i en uppgift har betydelse för 

upplevelsen och resultatet, ingen designer över iscensättningen och ingen deltagare är sig lik och 

det är det som kan göra arbetet svårt i att försöka designa undervisning för skaparlust men också 

det som gör det intressant och berikande.  

Mötet med individerna och deras olika agenser och sociala interaktioner och min entusiasm att 

vilja främja motivation genom skaparlust svarar i alla fall för mig mycket tydligt på frågan 

varför jag har velat utföra detta arbete. Och att jag kommer vilja fortsätta främja skaparlust i min 

framtida karriär. Jag hoppas att även du som läser kanske fått svar på frågorna vad, hur och 

varför till skaparlust i ett konstnärligt sammanhang och måhända fått inspiration och motivation 

till att främja motivation genom skaparlust i din yrkesroll eller din egen konstnärliga praktik.  
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