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Abstrakt 
 

Uppsatsen ställer frågan Vilka är konstens slumpmetoder och hur kan man förstå och förklara 

dem utifrån ett socialkonstruktivistiskt sätt att se på kreativitet? Med andra ord kan man säga 

att konsthistoriens slumpmetoder här dammas av och belyses i ett socialkonstruktivistiskt 

sken. Upprinnelsen till uppsatsämnet kommer av känslan att den egentligen hade kunnat 

handla om vad som helst. Allting kan bli intressant om man bara ger det en chans. Vinsten 

med ett slumpförfarande i valet av uppsatsämne hade varit att man sluppit valsituationen och 

att startsträckan troligtvis hade kortats ner betydligt. För det är just detta, som 

slumpmetoderna syftar till; att komma in i ett flöde. Oavsett om det handlar om bilder, 

skulpturer, interaktioner, texter eller vad det nu är som ska ”göras”. I inledningen lyfts teorier 

och begrepp fram, som ”kreativitet” och ”slump”, då de är stora och mångbottnade. Här ges 

också en förklaring till hur man kan se dem ur ett konstruktivistiskt perspektiv. I 

bearbetningsdelen blir konstens slumpmetoder kategoriserade, så att de blir hanterbara för en 

fortsatt analys. I resultat- och tolkningsdelen kopplas kategorierna till den 

socialkonstruktivistiska teorin med dess kreativitetsbegrepp. Denna koppling mellan konstens 

slumpmetoder och det socialkonstruktivistiska kreativitetsbegreppet kan förhoppningsvis sätta 

finger på viktiga frågor inom det didaktiska området, t.ex. på hur vi som blivande lärare inom 

den bildpedagogiska disciplinen kan skapa kreativa lärandesituationer. I resultat- och 

tolkningsdelen ges också en koppling från varje kategori till praktiskt didaktiska spörsmål och 

idéer. Pedagogiska teorier kan ofta upplevas som verklighetsfjärmade. Det kan vara svårt att 

få konkreta bilder av hur de ska ”brytas ner” till verkligheten, t ex till en klassrumssituation. 

Med hjälp av de konstruerade slumpmetodskategorierna är förhoppningen att några av 

begreppen blir konkretiserade. Gestaltningsdelen av undersökningen har samlats i bokform. I 

boken ryms diverse bilder, som har haft konstens slumpmetoder som inspiration. Boken som 

form och dess publicering på www.vulkan.se kan betraktas som ett system i sig. Den har sina 

begränsningar i tid (deadline) och rum (bokens mått och digitala tryckegenskaper). 

Undersökningens hypotes - att man med hjälp av ett system/en arbetsmetod, gärna med ett 

slumpmoment inblandat, sätter igång skaparflödet och att man, även om det kanske låter 

motsägelsefullt, blir mer fri och kreativ med den styrningen - undersöks därmed också i 

gestaltningen. 
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1. Inledning 

 
1:1. Introduktion 
 
I den skönlitterära boken Tärningsspelaren skapar huvudpersonen Luke en psykoterapeutisk 

behandlingsmetod, tärningsterapin.  Patienterna utsätts för tärningen och blir tvingade att ”stå 

sitt kast” och agera så som tärningsalternativet påvisar. Denna mycket kontroversiella metod 

försvarar Luke med att det är ett framgångsrikt sätt för patienterna att tvinga sig bort från sitt 

eget ego. De tvingas prova nya roller. Detta, menar Luke, stärker patienternas jagkänsla 

genom att de ständigt nu hamnar i konflikt med samhällets normer och med sina 

medmänniskor. De gör bort sig så många gånger att de blir osårbara.  

 

Känslan är att jag i denna uppsats hade kunnat skriva om vad som helst. Jag skulle likväl, 

liksom i Lukes tärningsterapi, kunnat låta tärningen bestämma ämnet. Då hade jag byggt upp 

förutsättningarna med sex ämnesalternativ, ungefär så många som redan snurrat runt i min 

hjärna. Det ämne som slumpats fram hade jag varit tvungen att sätta igång med direkt. Det 

hade nog gått lika bra, för jag tror att allting kan bli intressant bara man ger det en chans. Den 

största vinsten med det förfarandet hade nog i alla fall varit att jag sluppit en lång startsträcka 

och själva valsituationen. 

Jag låter pennan och tärningen göra vad jag själv tvekar inför. Tärningen som faller och pennan som rör sig tänker på 
egen hand, egot och det konstnärliga samvetet, stil och uppläggning bara förstör. När dessa hämmande faktorer 
undanröjts flödar bläcket fritt, tomrum fylls, ord formas och idéer brister ut i full blom på papperet. Det är klart att 
sammanhanget ibland blir lidande och innehållet magert. Utvikningar från ämnet är lika rikligt förekommande som 
vapen i ett fredsälskande land. Jag tvingas kanske skriva om saker sju, åtta gånger. Men ord blir skrivna. För en 
författare är det tillfredsställande nog.1   

 

I citatet ovan beskriver Luke hur han behandlar sin egen skrivkramp genom att låta tärningen 

slumpa skrivämnen. Han menar att varje författare har ett budskap som uttrycks oavsett ämne. 

Oavsett om det handlar om demokrati eller om kanelbullar. Han gör också en liknelse: Om 

skrivflödet är uppdämt i den skrivande floden väljer han en damm eller vattenpöl och så 

flödar det genast raskt och han är tillbaka i sitt Mississippi!  

 

Genom denna undersökning har jag blivit varse att konstnärer också behandlat sina 

skaparvåndor på liknande sätt som Luke behandlar sin skrivkramp. Det viktigaste är att 

komma igång med själva ”görandet”. Jag är fascinerad över dessa arbetsmetoder, som ibland 

är en aning strikta till sin karaktär, men som ger förutsättningar för och sätter igång det 

                                                 
1 Rhinehart, Luke (1971/2007), Tärningsspelaren, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, s. 282 
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oväntade – något utöver oss själva. Som trots sina regler befrämjar frihet och lek. Det är en 

balansgång mellan dessa kontraster. För visst är väl livet så i stort? De två motsättningarna är 

egentligen bara två sidor av samma mynt och närmare varandra än man tror.  

 

 
1:2. Syfte och frågeställning 
 
Ett problem som jag erfarit genom iakttagelser gjorda i den verksamhetsförlagda delen av min 

utbildning ute på skolor men även genom eget konstnärligt eller teoretiskt arbete, är att 

utdelade uppgifter inte alltid fungerar. Det kan vara en vag känsla eller en tydlig 

uppenbarelse. Enligt min uppfattning är de icke-fungerande uppgifterna ofta vagt formulerade 

och för stora och fria. Det leder ofta till en väldigt lång och frustrerande startsträcka där 

uppgiften kanske rent av rinner ut i sanden. Själva ”börjandet” är i princip omöjligt och en 

stor tröskel att ta sig över. När väl startsträckan är över och arbetet kommer igång, kräver det 

ofta hårt tankearbete, som trots mödan ofta inte leder till bättre resultat, snarare tvärt om. Man 

kan nog säga att den hämmande prestationsångesten ligger som en röd tråd genom det hela. 

Min hypotes är att man med hjälp av ett system/en metod, gärna med ett slumpmoment 

inblandat, sätter igång sig själv eller eleverna direkt och att man, även om det kanske låter 

motsägelsefullt, blir mer fri och kreativ med den styrningen.  

 

Pedagogiska teorier upplever jag ofta som verklighetsfjärmade. Det är svårt att få konkreta 

bilder av hur de ska brytas ner till verkligheten, t ex till en klassrumssituation. Min 

förhoppning är att jag delvis ska kunna konkretisera några av de konstruktivistiska begreppen 

med hjälp av min empiri/mina kategorier. I denna inledning lyfter jag fram de begrepp, som 

kändes nödvändiga att gå in mer noggrant på, som ”kreativitet” och ”slump”, då de är stora 

och mångbottnade. Förhoppningsvis kommer det fram hur jag använder dem i detta 

sammanhang och hur man kan se dem ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Bearbetningsdelen, 

kategorierna, är av deskriptiv karaktär och utan analys. I resultat- och tolkningsdelen kommer 

analyserna där jag kopplar kategorierna till teori och begrepp. Där gör jag också konkret 

didaktiska kopplingar till kategorierna. Mig veterligen har jag aldrig sett kopplingen göras 

mellan just slumpmetoder i konsten och det didaktiska/pedagogiska. Det finns dock mycket 

om slumpen i sig inom konstsfären. Inom den didaktiska/pedagogiska sfären finns det mycket 

skrivet om kreativitet. Jag tror att denna koppling delvis kan sätta finger på viktiga frågor 

inom det didaktiska området, t.ex. på hur vi som blivande lärare inom den bildpedagogiska 

disciplinen kan skapa kreativa lärandesituationer.  
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Min frågeställning lyder således Vilka är konstens slumpmetoder och hur kan man förstå och 

förklara dem utifrån ett socialkonstruktivistiskt sätt att se på kreativitet? 

 
 
1:3. Urval och avgränsning 
 
Jag har, som ett radar, sökt, läst av och registrerat det som har med konkreta arbetsmetoder 

och verk, som på något sätt har med slumpbegreppet att göra. Måhända är de lösryckta ur sitt 

större sammanhang. Det mesta som står att finna är just de stora resonemangen och 

kärnfrågorna och det konkreta är svårare att ”komma åt”, verkar det som. Jag har tagit 

avstamp i och främst rört mig i den etablerade konstvärlden, men gör dock inte anspråk på att 

berätta en kronologisk och omfattande konsthistoria, även om jag vidrör och kommer in på 

främst modernismens stora rörelser.  

 

1:4. Metod  
 
I kartläggningen av slumpmetoder har jag skapat beskrivande kategorier för att kunna 

analysera och tolka dem ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Kategorierna är ett sätt att för min 

egen del bringa ordning, så analysen blir en möjlighet. Dessa kategorier är av mig 

konstruerade i detta syfte och är således ingen av naturen, eller utanför detta sammanhang, 

given ordning.  

 
 
1:5. Teorier och begrepp 
 
1:5:1. Konstruktivism 

Den teori utifrån vilken jag resonerar om mina kategorier är konstruktivismen. Genom ett par 

”konstruktivistiska glasögon” har jag försökt kategorisera och analysera dessa slumpmetoder. 

 

Inom pedagogik på konstruktivistisk grund kan Lev Vygotskij ses som en av 

förgrundsgestalterna. Med konstruktivism i ett lärandesammanhang menas det förenklat att vi 

människor är aktiva i inlärningsprocessen och att vi konstruerar vår egen subjektiva kunskap i 

en växelverkan mellan själva påverkan (den yttre) och det som vi gör med påverkan (i det 

inre). Kunskap finns då alltså inte som ett objektivt tillstånd utanför oss ”i sig själv”, utan 

kunskapen konstrueras av människan i en strävan att förstå och bearbeta världen utanför oss. 

Detta betyder också att individens gamla kunskap spelar in hur den tolkar yttre stimuli. Detta 
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samt den växelverkande konstruktionsprocessen av kunskap gör också att kunskapen ständigt 

förnyas, förändras och utvecklas hos individen.2 Begrepp som ”lärande”, ”kreativitet” och 

”kunskap” ses inom konstruktivismen som något situationellt och kontextuellt. Bl.a. skriver 

Birgitta Kullberg om vikten av att som pedagog skapa en yttre fysisk och psykisk miljö, som 

stimulerar lärande. Skapandet av denna miljö ska ske i samråd med eleverna och stå i relation 

till vad som ska läras.3 Vygotskijs konstruktivism, den sociala konstruktivismen, betonar det 

sociala i denna process. Kunskap är något som utformas genom sociala situationer, främst 

med hjälp av språket. Inlärning blir då främst ett socialt fenomen.4 För att förstå hur vi lär oss 

är det viktigt att studera samspelet mellan den som lär och dennes omgivning. Denna syn på 

inlärning lär ha varit nydanande, då man hittills sett inlärning som ett individuellt fenomen 

isolerat från sitt sammanhang. Det som också gjorde Vygotskijs tänkande nydanande var att 

han knöt samman psykologi och marxism till en ”ny psykologi”, där gränsen mellan det 

individuella och det sociala suddas ut.5  

 

1:5:2. Kreativitet 

Kreativitet är ett vitt och stort begrepp, som används i diverse sammanhang. Här ska jag 

försöka ge en förklaring till hur jag använder begreppet. I Vygotskijs sociala konstruktivism 

är kreativitet ett av kärnbegreppen. Vygotskij ser fantasin som den kreativa aktiviteten. För 

honom finns det ingen skillnad mellan fantasin och verkligheten. Fantasin är inget 

”metafysiskt” eller primitivt, utan är en medvetandeform kopplad till hjärnans 

minnesprocesser och dess kombinationsförmåga. Fantasiprocessen är en kombinatorisk 

tolkningsprocess, som består av förvandlingar, särskiljanden, omgrupperingar, förtätningar, 

krympningar och överdrifter av våra minnen.6 Fantasin är alltså inte i motsättning till minnet, 

utan grundar sig på detta i ständigt nya kombinationer.7 Vygotskij menade att hjärnan inte 

bara är ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, utan också 

kombinerar och bearbetar dem för att skapa nya situationer och beteenden. Han menar att det 

just är denna kreativa aktivitet, som gör oss människor till framtidsinriktade varelser, som kan 

skapa vår framtid och förändra vår nutid.8 En tolkning av Vygotskijs kreativitetsbegrepp är att 

man kan se det som lösningar på vardagliga problem, i det lilla, och att detta t.ex. har 

                                                 
2 Imsen, Gun (2000), Elevens värld, Lund: Studentlitteratur, s. 38-39 
3 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 227 
4 Imsen (2000), s. 39, 204   
5 Ibid., s. 179-182 
6 Vygotskij, Lev S (1995), Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, s. 9 
7 Ibid., s. 20 
8 Ibid., s. 13 
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manifesterat sig i människors skapande av verktyg genom tiderna. Det är inte några få 

förunnat och det är en förmåga vi alla kan öva upp. Vissa yttre miljöer är mer gynnsamma än 

andra för kreativiteten. Kreativitet förekommer inom mänsklighetens alla områden. Alltså inte 

bara inom den konstnärliga sfären, som många gånger kan vara mindre kreativ än t ex inom 

den matematiska forskningen.9 En intressant aspekt av Vygotskijs kreativitetsbegrepp tycker 

jag är hans syn på de kreativa processernas täta samband med verkligheten. Alla skapelser av 

fantasin är alltid uppbyggda av element som hämtats ur verkligheten och ingår i en människas 

tidigare erfarenheter. Han menar också att det skulle vara ett underverk om fantasin kunde 

skapa ur ingenting, eller om den skulle ha andra källor till sina skapelser än tidigare 

erfarenheter. Fantasin beskriver Vygotskij som viktig och verklig. Fantasin kan inte existera 

utan verklighet och vice versa. Av detta resonemang dras då också slutsatsen att ju mer och ju 

rikare verklighet vi upplever desto mer fantasi alstras.10 

 

En annan intressant aspekt av detta, nämligen kreativitet kontra genialitet, lyfter Liisa 

Ängquist upp i sin tolkning av Vygotskijs texter. En stor del i kreativitetsforskningen inom 

helt olika discipliner är polariseringen mellan kreativitetens medfödda, essentiella ursprung 

eller kreativitet som en konstruktivistisk kunskap och förmåga. Ängquist guidar oss genom 

historien där vi finner den närbesläktade inspirationsteorin (religiöst besläktad) och geniteorin 

(arvets betydelse). Inspirationsteorin härrör från Platons dialoger, där poeter anses hämta sin 

inspiration från icke-jordiska källor, t ex gudar eller muser. Dessa gudomligheter använde sig 

då av poeten som språkrör. Ängquist drar paralleller till långt senare teorier som t ex Freuds 

psykoanalytiska teori och till kaosteorier, som har inslag av detta ”i väntan på något högre”. 

Hon menar att inspirationsteorin bygger på en deterministisk grundsyn där få är utvalda. 

Geniteorin bygger på samma grundantagande; att genialitet är en nådegåva som ges till få 

utvalda och är en begåvning från födseln. Här kan man t ex räkna in föreställningen om 

konstnärsgeniet, som hyllades under romantiken. I dessa teorier finns ingen uppdelning 

mellan intelligens och kreativitet, det är samma sak. Freuds teorier om ett medvetet tänkande 

och ett omedvetet, tolkar dock Ängquist, som en början på uppdelning mellan intelligens (det 

medvetna) och kreativitet (det omedvetna). Där det medvetna tänkandet kan hämma det 

omedvetna, som visar sig i form av bl a lösa associationer och dagdrömmar.11  

                                                 
9 Ängqvist, Liisa (2000) ”Vygotskijs kreativitetsbegrepp”, i Tidskrift för lärarutbildning och forskning: Tema 
Kreativitet nr 2/3 2000, s. 21 
10 Vygotskij (1995), s. 17-19 
11 Ängqvist, Liisa (2000) ”Kreativitet – ett historiskt perspektiv”, i Tidskrift för lärarutbildning och forskning: 
Tema Kreativitet, nr 2/3 2000, s. 11-14 
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Närbesläktat med det konstruktivistiska sättet att se på kreativitet har jag funnit Edward de 

Bonos teorier kring kreativitet. De Bono är en brittisk läkare och författare och räknas således 

i första hand inte som en konstruktivistisk tänkare. Hans eget begrepp ”lateralt tänkande”, ser 

jag dock som en praktisk tillämpning av Vygotskijs teoretiska resonemang kring kreativitet. 

Lateralt tänkande hör ihop med insikt, kreativitet och humor. En planmässig formell process, 

som går att öva upp. Lateralt tänkande har ett nära samband med kreativitet. Men kreativitet 

är ofta förknippat med resultat. Lateralt tänkande är mer beskrivning av en process. Det syftar 

till att frambringa nya tankar. Inom alla livets områden, t.ex. för ett personligt 

förhållningssätt, inte bara vetenskapligt. Nya tankar är det som utgör grunden för förändring 

och framåtskridande, menar de Bono.12 Skillnaden mellan lateralt och vertikalt tänkande är 

grundläggande. Båda är nödvändiga och de agerar parallellt. I det vertikala tänkandet 

använder man information för dess egen skull för att komma fram till en lösning. Med lateralt 

tänkande använder man informationen som en provokation för att åstadkomma en 

omstrukturering. Lateralt tänkande är bra för att skapa idéer och angreppsmetoder. Det 

vertikala tänkandet är bra för att utveckla dem.13 Lateralt tänkande ser de Bono som en 

utmaning mot att använda det bekvämaste mönstret. Det motverkar stelhet och dogmatism. 

Genom det laterala tänkandet skapar man alternativ och strukturerar om mönster. Det kanske 

allra viktigaste är att det laterala tänkandet inte fäller några omdömen. Att tänka att det bara 

finns ett enda rätt sätt, fördömandet, menar de Bono är den största boven till kreativitet. Den 

som har kravet på sig att ha rätt hindrar nya idéer att uppstå. Det viktiga är i stället att skapa så 

många idéer som möjligt.14 De Bono har utarbetat en mängd praktiska övningar för att 

utveckla det laterala tänkandet. T ex så är han upphovsman till gruppövningen 

”brainstorming”, som just syftar till att alstra så många idéer som möjligt.   

 

Till kreativitetsbegreppet hör teorier om tanke-, minnes- och associationsprocesser. Både de 

Bono och Vygotskij beskriver hjärnan som ett mönsterskapande system. Ett system som 

skapar nya mönster och känner igen gamla. En ny idé slåss alltså med gamla för att nå fäste. 

De Bono menar att hans metoder för lateralt tänkande är en hjälp att få nya idéer att få fäste 

utan denna konflikt med de gamla och är ett sätt att undvika att tänka på klichéartade och 

invanda sätt. Detta menar de Bono är kreativitet, men utan mystik.15 Även konsthistorikern 

Roger Lipsey resonerar kring hjärnans associationsprocesser, men från sin konstkontext. Han 

                                                 
12 de Bono, Edward (1984), Tänk kreativt, Stockholm: Brombergs Bokförlag AB, s. 10-12 
13 Ibid., s. 47-51 
14 Ibid., s. 54 
15 Ibid., s. 30-31 
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menar att i början av en konstnärlig skaparprocess är konstnärens intentioner ofta extremt 

immateriella och diffusa. Det är mer ovanligt att de är starka och tydliga. Hur det än är 

kommer intentionerna från blandat material av det förflutna lagrat i vårat minne, både 

tankemässigt, känslomässigt och fysiskt. Vi bär på en obegränsad mängd minnen och 

associationer. Vi har alla med andra ord tillräckligt många minnen för att skapa oändliga 

mönster av kombinationspar. Lipsey gör en rolig liknelse till processen att samla minnen för 

konstnärliga avsikter. Han liknar det med det sätt som en val sveper genom havet samlandes 

alla små plankton, som han livnär sig på. Just det som konstnären råkar skyffla upp, det som 

råkar vara tillgängligt, duger och går att göra något med. Vad som än dyker upp i havet av 

associationer fungerar och duger, om det är någotsånär lämpligt till intentionerna. Lipsey 

menar att associationerna är slumpens kungarike. Han menar att man kan ha känslan av att ha 

”koll” på sina minnen, men det är en omöjlighet, då de är överväldigande många och lever sitt 

eget liv. Typiskt för detta, menar Lipsey, är något vi alla säkert erfarit när vi memorerat eller 

repeterat, då oavsiktliga associationer plötsligt visat sig. Eller när vi verkligen söker efter 

glömda, är det en omöjlighet att nå dem igen. Det är med andra ord ett glapp mellan 

intentionen och minnesbilderna. Man kan vänta i evigheter på att de ska dyka upp och fylla 

det där glappet, men de kommer kanske aldrig. Lipsey menar att förhållandet till våra 

associationer är av slumpartad natur och måste få vara så. Han beskriver den kreativa 

processen som just denna lek och detta sopande i vårat inre hav av associationer.16 

 

Leken är ytterligare en faktor, som jag funnit är i symbios med det konstruktivistiska 

kreativitetsbegreppet. Enligt Vygotskijs sätt att se är det genom leken som barn utvecklar 

kreativa processer. Leken är också, liksom t ex minnesprocessen, en kombinatorisk aktivitet 

och den fördjupas progressivt under uppväxten. Leken är en kreativ bearbetning av 

erfarenheter, där man prövar och skapar nya möjligheter genom att involvera tidigare 

erfarenheter med nya. Genom leken utvecklas ett naturligt samband mellan fantasi och 

verklighet.17 Vygotskij menar att själva grunden för barnets skapande finns i leken. I leken 

tolkar barnet sina upplevelser och ger dem liv. De dramatiserar, förvandlar och överdriver för 

att framhäva det typiska. Allt det som utmärker fantasiprocessen, kreativiteten, finns i leken.18  

 

                                                 
16 Lipsey, Roger (1997), An Art of our own. The spiritual in Twentieth-Century art, London: Shambhala 
Publications, s. 125-126  
17 Ängqvist, Liisa (2000) ”Vygotskijs kreativitetsbegrepp” i Tidskrift för lärarutbildning och forskning: Tema 
Kreativitet, nr 2/3 2000, s. 22 
18 Vygotskij (1995), s. 9 
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1:5:3. Slump  

Eftersom jag använder begreppet ”slump” försöker jag här sätta in det i ett, för detta tillfälle, 

relevant sammanhang, som förhoppningsvis också förklarar vad jag menar med det. De Bono 

har utarbetat metoder med slumpmoment i, i syfte att träna det laterala tänkandet. Han menar 

att man avsiktligt just med slumpens hjälp, på ett effektivt sätt, kan bidra till omstrukturering i 

vår mönsterskapande hjärna så att nya mönster kan skapas. Han menar att slumpen är ett yttre 

stimuli som påverkar tänkandet utifrån. Slumpmässig stimulering fungerar därför att hjärnan 

arbetar som ett självmaximerande minnessystem. I ett sådant system är 

uppmärksamhetsområdet begränsat och sammanhängande. Med slumpens hjälp blandar man 

alltså avsiktligt in ovidkommande information för att störa det ursprungliga mönstret. Att 

skapa slumpmässig stimulering kan, enligt de Bono, ske genom öppen eller formaliserad 

påverkan. I den öppna påverkan handlar det om att acceptera och välkomna slumpmässiga 

intryck. Att inte stänga ute sådant som kan tyckas irrelevant. Helt enkelt att ha en ”öppen 

attityd”, t.ex. en öppenhet inför andras idéer. Det kan också handla om en rent fysisk 

öppenhet. Som att vandra på ett varuhus och vara öppen för alla föremål i närheten och 

intrycken av dessa. Uppmärksamheten är en passiv process. Det viktiga här är att inse att man 

inte letar efter någonting. Formaliserad påverkan, beskriver de Bono, som en formell process 

för att åstadkomma slumpmässiga händelser. De metoder han ger exempel på inbegriper ofta 

användning av lexikon och framslumpade ord att på olika sätt arbeta vidare med.19 

 

Jag har i det konstvetenskapliga fältet hittat konstteoretikern Peter Bürgers begrepp fabricerad 

slump, som kommer väl till pass i detta sammanhang, då den faktiskt beskriver det jag kallar 

för slumpmetod. Den fabricerade slumpen kan i sig produceras på ett direkt eller ett förmedlat 

sätt. Ett direkt sätt kan vara t.ex. actionpainting. En stor grad av spontanitet där, enligt Bürger, 

slumpen skapar målningen och subjektet är rätt så befriat. Det förmedlade sättet innebär 

däremot inte blind spontanitet i handhavandet av materialet, utan en noggrann kalkyl vad 

gäller medlen, men inte målet. Bürger kallar det för en avsägelse av den subjektiva fantasin 

till förmån för en underkastelse under konstruktionens slump.20 Roger Lipsey behandlar också 

begreppet slump ur ett konsthistoriskt perspektiv. Han delar upp slumpen i konsten i en 

spirituell/religiös fåra (t.ex. Hans Arp) och en lekfull/absurd fåra (t.ex. Marcel Duchamp).21  

                                                 
19 de Bono (1984), s. 177-180 
20 Sandqvist, Tom, red. (2000), Avantgardet, Stockholm: Paletten Förlag, s. 55-56 
21 Lipsey (1997), s. 117  
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Konstnären och författaren Hans Richter, också en av förgrundsgestalterna inom 

dadarörelsen, menar att slumpen som stimuli till konstnärligt skapande var det centrala i 

denna rörelse och att det fanns så många olika sätt att applicera principen av slumpmässiga 

arrangemang att alla tog till sig detta på sitt eget vis.22 Både Bürgers och Lipseys kategorier 

av slumpen i konsten närmar sig vad jag menar med slumpmetoder, då de är beskrivningar av 

olika förhållningssätt och handhavanden av slumpen i en arbetsmetod/ett system. En annan 

bra definition för det jag kallar slumpmetod har jag funnit hos Anna Gerber, grafisk 

formgivare och skribent. Hon beskriver det som en process där konstnären medvetet skapar 

ett system, ofta med ett slumpmoment i, för att befrämja det oförutsedda. Alla dessa system, 

menar Gerber, innehåller idén att söka det egöbefriade, något bortom jaget, för att finna det 

oväntade. Hon beskriver dessa system som metoder som hjälper oss att komma undan vår 

egen sikt.23  

 

När jag letat mig fram i diverse källor efter slump, både generellt men främst inom konsten, 

har det inte gått att undvika begreppet synkronicitet. Carl Gustaf Jung, en av psykologins 

banbrytare och förgrundsgestalter, var intresserad av slumpen. Begreppet synkronicitet 

myntades av Jung redan på 1920-talet, men har nu fått förnyad aktualitet i diverse discipliner. 

Det betecknar ett icke-kausalt (inte orsaksmässigt) samband mellan två eller flera händelser, 

som är samtidiga eller relaterade till varandra på ett meningsfullt sätt. I sitt arbete som 

psykoterapeut lade Jung märke till hur den så kallade slumpen ofta blev en vändpunkt för 

patienterna. Någonting hände både inom och utanför patienten, som en aha-upplevelse, som 

gjorde att en läkande process kunde komma igång. Ett tecken på ett slags samspel mellan 

psyket, materien, tiden och rummet.24 Konstintendenten Andrew Bogle menar att man kan se 

på synkroniciteter, som att slumpen agerar som skiljedomare i stället för öde. Då blir den att 

kännas personligt betydelsefull. När man står i ett vägskäl och inte kan bestämma sig, då kan 

det vara lättare att acceptera ett svar från något annat än sig själv eller en medmänniska. 

Slumpen uppfyller dessa krav, då den är icke-orsaksmässig och ”blind”. Den är objektiv och 

opartisk i mänskliga spörsmål. Men ändå personifierar slumpen subjektets belägenhet, t.ex. en 

obehaglig situation, på ett speciellt sätt genom känslan av ett meningsfullt sammanträffande.25 

                                                 
22 Richter, Hans (1965), DADA. Art and anti-art. London: Thames and Hudson Ltd, s. 51-55 
23 Gerber, Anna (2001) ”Honour thy error”, i Eye nr 41/11/2001, s. 20-28 
24 Cederquist, Jan (2005), Slumpen är ingen tillfällighet, Lidingö: Bokförlaget Langenskiöld/Månpocket Fakta, s. 
6-25 
25 Bogle, Andrew (1985), Chance and Change: a century of the avant-garde. Auckland City Art Gallery  
25.10 1985-8.12 1985, Auckland City: Auckland City Art Gallery, s. 8  
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2. Bearbetning 

 
Min bearbetning är att jag skapat kategorier genom analys av de system/arbetsmetoder jag 

funnit med någon form av slumpmoment i. Jag är medveten om att man skulle kunna 

kategorisera på andra sätt. Det finns många olika kombinations- och organisationsmöjligheter, 

då ett enskilt system/en metod ofta är mångbottnad och innehåller flera led av moment, vilka 

alla syftar ökad kreativitet och är en balansgång mellan slump och kontroll/avsikt/design.  

 

 
2:1. Slumpen agerar skiljedomare 
 
Denna kategori innehåller metoder som kort och gott innehar ett eller flera moment där 

kreatören själv inte blir beslutsfattare, utan lämnar det åt något annat. Det kan vara till en 

tärning, ett strategikort, ett mynt, en sönderklippt tidning, en pil, ett numrerat hjul eller ett 

djur. Listan kan göras lång. Jag ser det som ett sätt att undkomma själva valsituationen och 

tycker det finns en likhet med synkronicitetsbegreppet, i det fall man ser det som att slumpen 

agerar skiljedomare. När man står i ett vägskäl och inte kan bestämma sig, då kan det vara 

lättare att acceptera ett svar från något annat än sig själv eller en medmänniska. Slumpen 

uppfyller dessa krav, då den är icke-orsaksmässig och ”blind”.  Men i detta fall, t ex med ett 

strategikorts hjälp, är slumpen fabricerad i motsats till synkronicitetstanken, som bygger på en 

öppen påverkan. De flesta system innehåller någon form av slumpgenerator/ödesbestämmare 

och behöver således inte vara en egen kategori. Men jag gör det till en egen, för att betona att 

detta handlar om något viktigt; precis som Luke i Tärningsspelaren använder tärningen för 

egen del, som terapi för att bota sin skrivkramp och prestationsångest, så har många 

konstnärer använt liknande metoder just för att undkomma själva valsituationen eller för att 

snabbt komma på banan igen efter diverse ”kramper” eller ”torkor”.  

 

Brian Enos och Peter Schmidts Oblique strategies´cards, innehåller vart och ett en 

provocerande instruktion, uppmaning eller fråga. Ett slags förslag på strategier (som man 

slumpmässigt drar ur strategikorthögen) i handling eller tänkande att ta till när nöden är nära. 

Detta set med strategikort kom till när musikern Brian Eno i studion hade ”spelkramp” och 

det var en tidsmässigt pressad situation.26 ”Use an old idea”, ”Use cliches”, “The most easily 

forgotten thing is the most important”, “Do nothing for as long as possible”, “Consider 

                                                 
26 Gerber (2001), s. 24  
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transitions”, “Give way to your worst impulse”, “What is the simplest solution?” och “Accept 

advise” är alla exempel på strategier som slumpmässigt genererats när jag varit inne på en av 

dessa strategisidor, som finns på nätet.27  

 

 
2:2. Välkalkylerad slump 
 
Alla dessa metoder skulle man kunna kalla system, men här vill jag kategorisera det jag kallar 

ett välkalkylerat system, dit jag tänker mig att t ex konstens instruktionsverk hör. Dessa 

system innehåller en stor grad av noggrann kalkylering. Dessa system ser jag som tydliga 

exempel på fabricerad slump, den förmedlade varianten, enligt Bürgers uppdelning av 

slumpmetoder i konsten. Vad gäller Lipseys uppdelning av slumpmetoder i de två fårorna 

spirituell kontra absurd/lekfull, är detta ett bra exempel på den senare.  

 

Det sägs att Marcel Duchamps tidiga verk var inspirerade av Einsteins relativitetsteori, som 

publicerades 1913. En Duchamps tidigaste ”slumpverk” är 3 Standard Stoppages (1913-14). 

Proceduren var att en meterlång sytråd släpps från en meters höjd på en horisontal yta. Detta 

upprepades två gånger och det bildades tre fält av mellanrumsformerna där trådarna landat. 

Dessa former sågades ut i trä. Dessa tre former återkom även i Duchamps senare verk, t.ex. i 

The Large Glass.28 Duchamps arbetsprocess med The Large Glass var utdragen och gick i 

snigelfart (1915-23). I den experimenterade han bl.a. med dammalstring. Han lät damm, 

råbomull och tunt flor hopa sig (ackumuleras) i sex månader på den nedre glasrutan av Large 

Glass. När tillräckligt med damm hopat sig samlades det till ytan med de sju konformade 

figurerna och fixerades med fernissa, för att få en ny blondblekt färg och ny yta, utan att 

använda oljefärg. Detta gjorde han för att komma bort från konstnärens eget val och styrning 

av nyansen.29 Jag tycker att Duchamp väl balanserar kalkyl och intention med slumpartade 

förfaranden. Duchamps hållning är både kalkylerande, lekfull och absurd. 

 

Efter Duchamp har ingen, som John Cage gjort mer för att ”promota” slumpens roll i 

konsten.30 Enligt Anna Gerber är Cage är en av pionjärerna i att skapa välkalkylerade system 

som befrämjar icke förutsedda resultat.31 John Cage var främst kompositör, men räknas också 

                                                 
27 081103: http://tools.blackhat-seo.com/strategies/# 
28 Bogle (1985), s. 7  
29 Dickerman, Leah (2005), Dada, Washington DC: d.a.p, s. 283 
30 Bogle (1985), s. 22 
31 Gerber, Anna (2004), All Messed up: Unpredictable Graphics, London: Laurence King Publishing Ltd, s. 205 
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som essäist och grafisk designer. Han har i decennier introducerat slumpoperationer i sina 

kompositioner och har beskrivit det som att han vill göra musik fri från hans minne och 

föreställningsvärld.32
 Han ville komma från kompositörens diktatur och skapa så egolösa verk 

som möjligt. För att uppnå detta konstruerade han diverse slumpsystem som t.ex. Music of 

Changes (The I- Ching).33 Cage var intresserad av österländska tankegångar och läste the I-

Ching (Book of Changes), ett uråldrigt kinesiskt divinatoriskt system, innehållandes diagram 

och hexagram, för att förutse orakel. Cage lät denna procedur komponera Music of Changes.34 

Roger Lipsey menar att med Cages spirituella helhetstänkande kan man snarare se hans 

kompositioner som ”Zens språk” än som musik. Hans musik är också, enligt Lipsey, i det 

närmaste olyssningsbar. Lipsey menar att det stora och vackra i hans teorier inte 

överensstämmer med musiken. Slumpen blir där ”ensam att uppföra sig som den idiot den 

är”!35 Jag tänker att detta är ett vanligt problem – låter man slumpen helt ta över genom 

noggranna kalkyler, in absurdum, blir det ofta obegripliga och därmed ointressanta verk. Det 

här är ett bra exempel på slump kontra intention/avsikt, i bl.a. Lipseys och Richters 

resonemang om den viktiga balansen dem emellan. Detta skulle kunna vara ett exempel på 

Lipseys beskrivning att slumpen ensam kan te sig tom och ansvarslös.    

   

Cages tänkande, inte lika mycket verken i sig, har i sin tur inspirerat och inspirerar fortfarande 

många kreatörer inom diverse områden. Inom konsten är fluxusrörelsen ett sådant exempel.36 

Den konceptuella konstnärinnan Yoko Ono, som kan räknas till fluxusrörelsen, har skrivit 

många instruktionsverk bl.a. en serie kallad Instruction Paintings. Vissa instruktioner är bara 

publicerade i bokform medan andra är utställda, vanligtvis på plexiglasskivor hängda med 

dessa instruktioner ingraverade, eller tryckta på kanvas.37 De flesta instruktioner är sakliga, 

men ändå mest poetiska och svårrealiserade, tycker jag. De är mer ett koncept, en tanke, som 

dokumentation över idén. Hon ställer upp en rad premisser, en aning poetiska till sin karaktär, 

men sedan är det upp till betraktarens estetiska val: 

 
 PAINTING TO LET THE EVENING LIGHTS GO THROUGH 
 
 Hang a bottle behind a canvas. Place the canvas where the west light comes in. 
 The painting will exist when the bottle creates a shadow on the canvas, or it does not have to exist. 
 The bottle may contain liquor, water, grasshoppers, ants or singing insects, or it does not have to contain.  
 1961 summer38 

                                                 
32 Lipsey (1997), s.122 
33 Gerber (2001), s. 28 
34 Bogle (1985), s. 20 
35 Lipsey (1997), s. 124    
36 Bogle (1985), s. 22 
37 Hendricks, Jon (1990), Yoko Ono – to see the skies, Milano:Mazzotta, s. 34-41 
38 Ibid., s. 34 
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Till denna kategori räknar jag också det platsspecifika verket Spelets regler. Det var en 

grupputställning i Stockholms innerstad, arrangerad av Jörgen Gassilewski och Felix Gmelin, 

under några veckors tid år 1993. Femton konstnärer fick var sin plats att göra ett konstverk 

med och på. Platserna slumpades fram genom en biljardsprängning, där konstnärerna hade ett 

klot var. Positionen där kloten stannade översattes till en karta och platserna var givna. Då 

utställningen var tidsbegränsad kunde konstnärerna arbeta fritt utifrån denna plats utan krav 

på hållbarhet, skönhet och anpassning, som annars inom offentlig konst.39 

 

2:3. Slump genom öppenhet 
 
Till denna kategori räknar jag många olika metoder jag hittat. Jag menar att de bygger på de 

Bonos resonemang om slumpen och dess öppna påverkan. Det vidrör också 

synkronicitetsbegreppet – om en öppenhet att se, vara ett med omvärlden. Ju mer öppna vi är, 

desto fler synkroniciteter, meningsfulla slumpar, upplever vi. I Roger Lipseys resonemang om 

minnesprocesserna menar han att slumpen gestaltar sig i vårt inre i form av associationer, men 

att den finns runt omkring oss i vår omvärld också.40 Just sådant som att ”snubbla in i saker”, 

se dess mening, och göra något av det. Det handlar, tror jag, om en öppenhet att se det vi 

verkligen ser, här och nu – och inte det vi tror att vi ska se. Motsatsen till en sökt mening. Jag 

tänker mig att historierna är otaliga om konstnärer som helt håglösa och utan inspiration 

begett sig ut på promenad i omvärlden, rent fysiskt, och just då snubblat över, hört, eller sett 

något som fyllt i den saknade pusselbiten. Det sägs t.ex. att konstnären Robert Rauchenberg 

aldrig försökte komma till sin ateljé med en färdig idé. Om han hade en idé innan han startade 

arbetet, gick han ut på promenad för att försöka bli av med den. Han menade att ifall man 

börjar arbeta med en idé man redan har, är chanserna större att man kommer hamna i något, 

som någon annan gjort förr. Rauchenberg ville att alla osäkerheter och tvivel i 

arbetsprocessen skulle synas i slutresultatet.41 I Man Rays foto Elevage de pousserie (Dust 

Breeding) från 1920, är motivet Duchamps glasskiva till Large Glass, som ligger på golvet i 

Duchamps ateljé och samlar damm. En av Rays för den tiden okonventionella metoder var att 

han använde kameran i vardagliga situationer med alldagliga objekt, men tagna från ovanliga 

synvinklar.42 Detta tycker jag Dust Breeding är ett bra exempel på. Just själva motivvalet, som 

om slumpen fått bestämma vad Ray råkade ”springa på” för motiv just den dagen. 

                                                 
39 Gassilewski, Jörgen, red. (1993), Spelets regler, Stockholm: Idéella föreningen Bildkonstprojektet, s. 11-15   
40 Lipsey (1997), s. 127 
41 Gerber (2004), s. 205  
42 Dickerman (2005), s. 282 ff.  
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En konkret tillämpning av de Bonos begrepp ”slump genom öppen påverkan” och slumpen i 

vår omvärld enligt Lipsey, menar jag att ”objets trouvés” kan vara exempel på. Den 

surrealistiska konstnärinnan Eileen Agars skulptur Marine Object, består av element som hon 

hittat i naturvärlden till att skapa en skulptur av. Bradley menar att slumpen löser de formella 

skulpturala problem som kan tänkas uppstå.43 Även Marcel Janco använde oansenliga 

upphittade objekt, som naturen la i hans väg. Dessa ”objets trouvés” använde han i abstrakta 

skulpturer och reliefer. Detta experimenterade Kurt Schwitters också med, men mer 

metodiskt.44 Skräp (refuse), andras eller eget, kan man se som en undergenre till ”objets 

trouvés”. Man tar vad man hittar – och det man oftast hittar är ju just skräp. Ända sedan Kurt 

Schwitters började plocka upp skräp på gatorna till sina Merz-kompositioner, har många 

konstnärer varit fascinerade över skräp, som ett slags färdiga readymades. I den franske 

konstnären Armans verk Roy Lichtensteins Studio Refuse 1970-71, har han samlat in 

Lichensteins refuserade material från ateljén och lagt dem i en genomskinlig plexiglasbox. 

Han kommenterar; ”I have always pretended that things compose themselves. My 

composition consists of letting objects compose themselves.”45
 Daniel Spoerri använde likaså 

det han hittade. Inspirerad av Duchamps readymades, uppfann han ”the snare picture”, som är 

en mängd vanliga objekt arrangerade av slumpen, som t.ex. resterna av en måltid, i Marcel 

Duchamp´s Dinner (1964). Spoerri limmar fast dessa objekt exakt i de positioner han fann 

dem på en träskiva. Detta blir bordsytan, som han hänger upp på väggen som bild, det enda 

som skillnaden är planet som nu vertikalt. Han ger ut boken An Anecdoted Topography of 

Chance (1962), där han rekonstruerar historier till funna objektscenerier, som den ovan. Han 

beskriver även historier om vardagsobjekt han hittar på sitt eget köksbord och får det att låta 

som detektivhistorier.46 

 

2:4. Slump som uppstartare  
 
I denna kategori finns metoder jag tänker främst fungerar som olika slags ”starters” och 

kreativitets- och fantasifrigörare. Har vi inte alla fastnat med blicken på en fläck på väggen, 

när vi t.ex. sitter på toaletten, och låtit tankarna flyga vidare utifrån denna fantasiskapelse? Jag 

delar in kategorin i två fåror. Den första sätter igång fantasin, men stannar i tanken. Den 

används för att komma in i ett skapande tillstånd. Den andra används som uppstart, men 

                                                 
43 Bradley, Fiona (2000), Surrealismen, Malmö: Fogtdal, s. 59 
44 Richter (1965), s.56 
45 Bogle (1985), s. 17 
46 Ibid. 
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arbetas praktiskt vidare med. Denna kategori hör också ihop med den förra kategorin, 

öppenheten. För att överhuvudtaget upptäcka dessa microlandskap bestående av t ex fläckar 

och plumpar, måste en öppenhet i sinnet till. Att verkligen se och lägga märke till dessa 

kanske rent fysiskt små ting, obetydliga, i vår vardag. De bara är där. 

 

Leonardo da Vinci skrev i boken Treatise on Painting (1498): 

 Do not despite my opinion when I remind you that it should not be hard for you to stop 
 sometimes and look into the stains of walls, or the ashes of fire, or clouds, or like things in 
 which if you consider them well, you will find really marvellous ideas. The mind of the painter 
 is stimulated to new discoveries, the composition of battles of animals and men, various 
 compositions of landscapes and monstrous things, such as devils and similar creations, which 
 may bring you honour, because the mind is stimulated to new inventions by obscure things.47   
 

Även om Da Vinci insåg den kreativa potentialen i slumpartade mönster och ytstrukturer 

använde han det, mig veterligen, inte direkt i sitt arbete. Utan mer just som kreativ frigörare. 

August Strindberg har skrivit om slumpens roll i konstnärligt skapande i essän Nya 

Konstriktningar från 1894. Slumpen var viktig i hans skrivande, t.ex. i Inferno. Strindberg 

beskriver att han snarare inspireras av verkliga objekt än av visioner. Han ger exempel: 

Formen på huvudkudden efter tupplur, hans zinkskål använd i alkemiska experiment som 

avslöjade sagolika mönster, vattenpölar på gatan och tuschplumpar på papperet.48 

 

Om exemplen från da Vinci och Strindberg får stå för uppstartare som stannar i tanken är 

följande exempel uppstartare som praktiskt arbetas vidare med. Flera av 1400-talens 

konstnärer i den Florentinska skolan använde sig av de slumpartade mönstren direkt ”by 

adopting the natural configurations of the marble as a readymade naturalistic backdrop.”49 

Även den franska symbolisten Gustave Moreau såg i bläckplumparna ett mönster och det 

beskrivs hur han förtydligade de gömda formerna med ytterligare egna linjer ritade för hand, 

så att den slutgiltiga bilden representerar ett samarbete mellan slump och plan. Så arbetade 

han t.ex. i målningen The temptation of st. Anthony (1890).50 På liknande sätt tolkar jag det 

som att Man Ray och Duchamp praktiskt arbetat vidare med fotografiet Dust Breeding. De 

tog bilden ett steg vidare och bytte kontext, reproducerad och publicerad i den surrealistiska 

tidskriften Littérature, 1922. Här används bilden i deras fiktivt androgyna Rrose Sélavy-tema. 

Fotot av dammtäckta Large Glass, blir här en vy över ett landskap, med texten nedtill (min 

                                                 
47 Ibid., s. 3 
48 Ibid., s. 2 f. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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översättning från franska till svenska): ”Skåda Rrose Sélavy´s egendom. Hur ofruktbar den är 

– Hur fertil – Hur glädjerik – Hur ledsam!” Till höger kan man läsa (min översättning): ”Vy 

tagen från flygplan av Man Ray – 1921”51 Dessa två herrar har med denna smått oansenliga 

bild som utgångspunkt spånat vidare, fantiserat och associerat till diverse helt nya världar.  

 

2:5. Automatism  
 
I denna kategori ligger slumpmässigheten på ett inre plan. Jag sorterar automatism under de 

Bonos öppna påverkan, då det handlar om ett öppet förhållningssätt, men på ett personligt 

plan. Jag tänker att det på så sätt också hör ihop med synkronicitetsbegreppet, då man säkert 

under automatism skulle kunna uppleva fler synkroniciteter, då man i båda fallen ska vara 

”hel”. Jag skulle också räkna in dessa automatiska tekniker i Lipseys spirituella fåra. Här är 

själva ”görandet” det viktigaste och inte resultatet.  

 

Automatismens syfte var att komma åt bortträngda begär och intuitiva förnimmelser.52 Med 

andra ord det omedvetna. André Breton, surrealismens främsta teoretiker, menade att 

vandringarna i det omedvetna uttrycks bättre i skrift än i måleriet, då skriften är mer 

frikopplat från stoffet. Han menar också att ordens bilder vi målar upp i vårt inre är mer 

visuella än bilder i sig. Den automatiska skriften skulle vara en teknik till för alla och inte 

kopplad till hypnoser.53 Hur genomför man då automatism? Breton ger instruktioner för hur 

man tillämpar automatisk skrift: 

 Slå er ner på ett ställe där ledningsförmågan för medvetandets koncentration på sig självt är som 
 störst och låt någon hämta penna och papper. Försätt er i ett så passivt sinnestillstånd som 
 möjligt. Glöm ert geni och era talanger, liksom andras geni och talanger. Upprepa för er själv att 
 litteraturen praktiskt taget är den ynkligaste väg som leder överallt. Skriv fort utan något på 
 förhand valt ämne, snabbt nog för att inte dröja vid och inte bli frestad att läsa om det ni har 
 skrivit.54  
 

Breton ger vidare rådet att, som här genom automatisk skrift, utöva poesi, i stället för att 

betrakta den. Konsten är bara en väg till öververkligheten och inte ett mål i sig. Dessa verk är 

i egentlig mening inte poetiska, menar Breton. Den metod Breton själv praktiserade, som ett 

försök att skriva utan hämningar eller kritiskt intellekt, var att skriva på sängkanten direkt 

efter ett uppvaknande. Freud menade att det var viktigt att tolka drömmar för att förstå sig 

                                                 
51 Jones, Amelia (1994), Postmodernism and the en-gendering of Marcel Duchamp, Cambridge MA: Cambridge 
University Press, s. 156 ff. 
52 Duplessis, Yvonne (1994), Vad vet jag om surrealismen, Alhambra Förlag AB, s. 3 
53 Ibid., s. 42 f. 
54 Bradley (2000), s. 55 
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själv, sina undermedvetna begär och hämmade instinkter. Surrealisterna anammade synen på 

drömmarna och man menade att drömlivet var livsviktigt – viktigare än det vakna tillståndet. 

Minnet kan bara spåra fragment av drömmarna. Det vakna tillståndet sågs som en interferens 

under drömlivets herravälde.55 

 

Enligt Breton hade dock bildkonstnärerna André Masson, genom sina automatiska teckningar, 

och Joan Miró, genom sina automatiska målningar, lyckats med ett totalt överlämnande till 

automatismen. Han syftade då på att konstnärernas insats reducerats till ett minimum, med så 

lite medvetande som möjligt i processen.56 Automatiskt måleri säger sig självt vara svårare 

och inte lika spontant som skrift eller teckning, p.g.a. målerimediets mer mödosamma process 

med långa torktider etc. Sandmåleri var dock en metod som Masson upptäckte. Han droppade 

eller smetade på måfå lim på ett papper eller en duk, strödde sand över limmet och använde 

de uppkomna sandfläckarna som förmålerisk inspiration. Miró arbetade på ett liknande sätt, 

men från en ännu mer slumpartad utgångspunkt, då det sägs att han t.ex. gjorde en målning 

kring en marmeladklick han råkat tappa.57 

 

2:6. Halvautomatism 
 
Denna kategori är nära besläktad med både automatismen och uppstartskategorin. Egentligen 

skulle jag nog räkna den till den senare, men dessa tekniker är mer påtagliga ”starters”, då 

man här alltid gör sin utgångsbild (alltså inget man hittar) och arbetar alltid vidare från denna. 

Man skulle kunna benämna det som en sekundär bearbetning av automatismen. Det fick också 

bli en egen kategori, då det finns så många tekniker att räkna hit. Max Ernst är officiell 

upphovsman till de flesta och han benämner dessa tekniker just halvautomatiska. För Ernst 

hade alla dessa tekniker det gemensamma att de har sin utgångspunkt utanför den enskilde 

konstnärens fantasi. De genererar oavsiktligt tillkomna tecken, som sedan arbetas vidare på 

till färdiga arbeten. Han såg de halvautomatiska teknikerna som konstnärliga strategier, som 

sätter igång fantasin och blir till hjälp att hämta bilder från det omedvetna, som senare fixeras 

i bilden. Konstverket blir ett medium i mötet mellan en yttre verklighet och en omedveten inre 

värld.58  

 

                                                 
55 Duplessis (1994), s. 30-57 
56 Ibid., s. 57-62 
57 Ibid., s. 21 f. 
58 Spies, Werner m.fl. (red.)(2008), Max Ernst. Dröm och revolution, Moderna Museet 20.9 2008 – 11.1 2009, 
Stockholm: Moderna Museet, s. 27 
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Exempel på Ernsts halvautomatiska tekniker är: Frottage - När man åstadkommer ett 

ytmönster genom att gnugga med blyerts eller kol på ett papper som lagts ovanpå en intressant 

eller grov yta. Inspirerad av dessa ytmönster byggde han vidare på dessa bilder till nya 

bildvärldar. Ofta har han reproducerat sina frottage, som t.ex. i litografiserien Histoire 

Naturelle. Ernst menade att själva reproduktionen är ett sätt att understryka att det är en egen 

bildvärld i förhållande till frottagen i sig. Grattage - Frottaget överfört till måleri. Man lägger 

en duk bemålad med tjocka färglager över en liknande yta som för frottaget (strukturrik) och 

skrapar av färg, medan den fortfarande är våt. Färgen håller sig kvar i fördjupningarna till det 

underliggande materialet så att ett mönster uppstår. Dessa former som bildades målade Ernst 

vidare på och de blev till skogar, städer och solur etc. Dekalkomani - En slags avtrycksteknik 

där en slät ickeabsorberande yta täcks med färg, olje- gouache- eller bläck.  Ett papper pressas 

sedan över och när man lyfter bildas i färgen en ytstruktur med slumpmässiga blåsor,  

förgreningar och rännilar, som bearbetas vidare.59    

 

Även om Max Ernst fått äran för dessa halvautomatiska tekniker, verkar det som att många 

andra långt före hans tid praktiserat liknande tekniker. Den spanske målaren Oscar 

Dominguez sägs vara den verklige upphovsmannen till metoden decalcomania 

(dekalkomani). Den österrikiske konstnären Wolfgang Paalen la till fumagé till de 

halvautomatiska teknikerna. Han lät ett brinnande ljus under ett papper skapa en sotig bild 

med hjälp av den rökande lågan. Här blir det tydligt att Paalen bokstavligen gjorde med eld, 

jämfört med da Vincis metod att titta på eld! En annan teknik Paalen utförde var att han lutade 

papper med bläck fram och tillbaka, så det bildade rinnande former. Han blåste också fram 

former i det flytande bläcket till grenliknande former. Écrémage är Conroy Maddox 

halvautomatiska metod där han drog ett papper över en vattenyta där han lät oljefärg flyta.60 

Kan tänkas se ut som marmorering.   

Jag tänker här också på Hermann Rorschachs bläckplumpar, det s.k. Rorschachtestet, som är 

ett psykologiskt personlighetstest. Det består av en serie bilder med nonfigurativa, 

symmetriska bläckplumpar, där testpersonen får i uppgift att berätta om vad bilderna 

föreställer. Tanken med testet är att man i bläckplumpen projicerar material från sitt 

omedvetna. Precis som Ernsts beskrivning använder man en oavsiktlig, slumpartad, form för 

att komma åt det omedvetna. 

                                                 
59 Bradley (2000), s. 23 f.; Spies (2008), s. 237 ff.  
60 Bogle (1985), s. 10; Bradley (2000), s. 58 



 21 

2:7. Det kroppsligt fysiska  

Denna kategori tycker jag man klart kan sortera under Bürgers slumpbegrepp den fabricerade 

slumpen på ett direktverkande sätt (motsats till förmedlat sätt). Syftet med dessa metoder ser 

jag är förlusten av den medvetna kroppsliga kontrollen. Liksom de automatiska teknikerna 

strävar efter kontrollförlust, men på ett inre plan, är den här kontrollen den rent kroppsligt 

fysiska i själva utförandet. Det kan vara en förlust av kroppsliga förmågor, som t.ex. 

finmotoriken eller synen. Resultaten inte viktiga, liksom i automatismen, utan själva görandet 

är i fokus. Denna kategori tänker jag mig tillhör Lipseys spirituella fåra, då vissa av dessa 

metoder eftersträvar ett närmast transliknande tillstånd. 

Oscillation - Denna teknik beskriver Max Ernst som en barnlek där man fyller en tom 

konservburk med färg, borrar ett hål i botten och knyter fast den i ett en till två meter långt 

snöre. Sedan svingas burken fram och tillbaka över en horisontellt utlagd duk. Hela kroppen 

styr rörelserna. Överraskande linjer kommer att droppa ner på duken. Därpå kan leken med 

tankeförbindelser börja.61 Denna teknik bygger på balansen mellan slump och kontroll, då 

hela kroppen är med och arbetar (styr), men där man ändå inte helt kan kontrollera utfallet. 

Många konstnärer, fram till idag, har inspirerats av Ernst arbetsmetoder. Bland de första var 

de abstrakta expressionisterna och då kanske främst Jackson Pollock, som anammade 

oscillationsmetoden. Pollock utvecklade detta i sina ”drippings”, som sedan utvecklades till 

hans expressionistiska actionpaintingmetod.62 Hans Richter experimenterade med 

mörkermåleri. Han började i skymningen. Han visste var färgerna låg på paletten. Det blev 

allt mörkare och ”tillslut målade jag som i auto-hypnotisk trans, där handen hittade färgerna”. 

Han beskriver det som att bilden växte fram för hans inre öga snarare än för det yttre.63  

 

En underkategori till det kroppsligt fysiska kallar jag ”något annat rör pennan”. Det kan vara 

allt från ett djur, ett träd, en maskin, en förlängningsatrapp etc. Dessa metoder handlar också 

om en rent kroppslig kontrollförlust i själva görandet. Ibland dras det till sin spets och 

utförandet lämnas helt över till något annat. Jeni Walwin, skribent och curator, menar att just 

teckning ofta är förknippat med stark intention och skicklighet. Avantgardet gjorde allt för att 

störa denna ordning och det efterlevs i samtidskonsten idag. Hon ger exempel på Rebecca 

Horn, vars verk Pencil Mask (1971) består i att hon gjort en huvudmask där pennor är 

                                                 
61 Spies (2008), s. 240 
62 Ibid., s. 160 
63 Richter (1965), s. 56 
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fastsatta och en teckning uppstår när huvudet rituellt rör sig fram och tillbaka.64 Tim Knowles, 

en brittisk samtida konstnär, gör diverse rituppfinningar. Han låter t.ex. träd med pennor 

fastsatta i grenändarna teckna på papper när vinden tar i grenarna. Knowles har också låtit 

bilar rita, genom att fästa ritningsanordning i skuffen, och åkt på olika slags vägar.65 

Trädteckningarna är särskilt fascinerande, tycker jag, då olika trädarters (pil, tall, gran, ek 

m.fl.) teckningar har helt olika linjer – olika mycket darrighet. Det är som om varje art hade 

en egen handstil! Teckningarna är både vackra och humoristiska. Jean Tinguely (1925-1991) 

konstruerade många motoriserade reliefskulpturer. Rörelsen i dessa skulpturer är ofta att 

delarna är beroende av varandra och det skapar en oregelbundenhet i rörelsen. Han gjorde 

också ritmaskiner, som Meta-Matic No.8 (1959) i ägo av Moderna Museet.66 Det är en 

charmig maskin, som ritar själv med tuschfiltpenna och ingen teckning blir den andra lik. Jag 

tycker det är något humant och samtidigt humoristiskt över en maskin, som skapar en unik 

produkt.  

 

2:8. Något annat slutför 

Denna kategori tänker jag mig, liksom den förra handla om en kontrollförlust i görandet, men 

här i slutskedet. De exempel jag tar upp här handlar om att låta naturens krafter slutföra 

verket. Men tänker att i kollektiva arbetsmetoder är det vanligt att låta någon annan slutföra.  

 

Hit räknar jag Alberto Burris (italiensk konstnär) krackeleringsverk, Cretti, från 1970-talet. 

Krackelering, som naturprocess, beror på ojämn yttemperatur. Av naturliga orsaker växer ett 

sprickmönster fram. Mönstret följer självfallet en fysisk lagmässighet, men det är svårt att 

exakt förutse hur sprickorna kommer att utforma sig. Krackelering tycker jag är ett 

fascinerande fenomen i det stora som i det lilla; i allt från en porslinsmugg, en målad vägg, 

eller en öken. I målningarna Cosmogonies fixerade Yves Klein puderpigment på duk och 

körde sedan med dukarna på taket på sin bil ute i regnet.67 Båda dessa metoder ser jag som ett 

hyllande det oförutsedda i naturens processer. Jag tänker att även landartkonstnärer, som 

Robert Smithson och Robert Morris, dribblar med en viss form av slumpmässighet i sina verk. 

Till skillnad från det lilla microperspektivet arbetar man i macroperspektiv. Naturens krafter 

får sedan forma verket genom erodering, krackelering (het sol på lera) och växtlighet (växa 

                                                 
64 Walwin, Jeni (2006), You´ll Never Know- Drawing and Random Interference, London: Hayward Gallery 
Publishing, 7 ff. 
65 081202: http://www.timknowles.co.uk/ 
66 Bogle (1985), s. 15    
67 Ibid., s. 11 f.  
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över). Naturen och vädersystemet är krafter vi inte kan påverka. En naturens inneboende 

lagar, som för oss ter sig slumpmässiga då vi inte kan kontrollera eller alltid förutse dem.  

 

2:9. Gränsöverskridanden mellan bild och text 

Jag gör en egen kategori med metoder jag hittat, som har med text eller förhållandet text och 

bild att göra. Den rymmer många olika arbetsmetoder och infallsvinklar såsom det kollektiva, 

kombinatoriken (collaget), automatismen, leken, humorn och uppstarten.  Jag kunde likväl ha 

delat upp dessa metoder under andra kategorier, men valde att ha den enskilt eftersom 

förhållandet text – bild och gränsöverskridningar dem emellan, verkar vara ett viktigt 

statement, när jag sökt efter diverse slumpmetoder i konsthistorien.  

 

Ljud var relativt lätta att sätta ihop i slumpkombinationer (till ljuddikter), då de har rytmik 

och melodi. Ord är svårare, p.g.a. att de bär mening. Tristan Tzara var den som 

experimenterade mest med det. Här ger han ett recept på slump-poesi, en s.k. Tzaradikt (ur 

Manifesto on Feeble Love and Bitter Love 1918): 

 
 To make a dadaist poem 
 Take a newspaper 
 Choose an article as long as you are planning to make your poem 
 Cut out the article 
 Then cut out each of the words that make up this article end put them in a bag 
 Shake it gently 
 Then take out the craps one after the other in the order in which they left the bag 
 Copy conscientiously 
 The poem will be like you 
 And here you are a writer, infinitely original and endowed with  
 a sensibility that is charming, though beyond the 
 understanding of the vulgar.68  
 
Uppdaterade ”cut-up” metoder i arv från dadadiktningen finns hos senare författare som t.ex. 

William S Burroughs.69 Hans Naked Lunch, som är gjord på detta vis är dock enligt mig i det 

närmaste oläslig. Jag tänker också på artisten David Bowies tidigare verk, som kom till 

genom att han klippte sönder böcker och slumpvis drog ord som kom att bli hela eller delar av 

hans låttexter. Guillaume Apollinaires dikter skapades med metoden att han skrev ner snuttar 

av tjuvlyssnade konversationer från offentliga platser. Som ett slags verbalt collage. Han är 

också känd för sina s.k. calligrammes, som är enkla bilder skapade av diktens ord. Bilderna 

kunde associeras relativt fritt, men stod alltid i relation till diktens innehåll. Lek med titlar 

kallar jag en arbetsmetod dit t.ex. Francis Picabias serie “maskinteckningar” hör. De är enkla 

                                                 
68 Ibid., s. 5 
69 Gerber (2001), s.20 
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bearbetningar av tekniska diagram och fotografier, som han försett med beskrivande titlar. 

Bilden av ett tändstift blir betitlad Porträtt av en ung amerikansk flicka i ett tillstånd av 

nakenhet. En glödlampa blir Amerikanskan. Picabia betonar konstens förmåga att förvandla 

samtidigt som han förhånar det pretentiösa inom konstvärlden.70  

 

I många dadaistiska och surrealistiska verk verkar bild och text nära varandra och är ibland 

ett. Det finns ingen tydlig hierarki dem emellan. Jag tycker i många av dessa verk att man kan 

se en ömsesidig frestelse att överskrida gränserna mellan ord och bild, från båda håll genom 

textaktiga bilder och i bildaktiga texter. Ett lite mer samtida verk som jag tycker bygger på 

detta överskridande och transformationer ord – bild – ord är verket Seans. Slumpen har varit 

utgångspunkt för de samtida konstnärerna Leonard Forslund och Jörgen Gassilewski i detta 

projekt. Spelreglerna för Seans går ut på att genom tärning slumpa ett ämnesord samt två 

nyckelord ur SAOL – på vilka en bild görs. Bilden blir i sin tur inspiration och utgångspunkt 

till en text. Detta sker i en tät växelverkan de två konstnärerna emellan. De gör en jämförelse 

med att flytta in i en ny lägenhet. Rummens form och storlek, fönstrens och dörrarnas 

placering, utgör där förutsättningar för möbleringen tillsammans med dina möbler och 

givetvis vem du är. I Seans har i stället konstnärerna flyttat in hos orden. Orden, slumpmässigt 

valda, utgör väggarna och fönstren inuti tio rum – tio verk.  Orden utgör ramarna. Innanför 

dem råder total frihet.71 

 

3. Resultat och tolkning  

3:1. Systemen i sig ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Jag ser utformningen av slumpmetoderna i sig, som praktiska exempel på det 

socialkonstruktivistiska sättet att se på t.ex. lärande och kreativitet, som något situationellt och 

kontextuellt. Konstnärer som utformat och nyttjat slumpmetoder har i och med detta skapat en 

yttre fysisk och psykisk miljö, som stimulerar kreativitet. Jag gör en översättning av dessa 

slumpsystem till en socialkonstruktivistisk syn på läraren genom pedagogen Howard 

Gardners syn på det fria skapandet. I sin forskning om barns symbolskapande i bilder kom 

Gardner fram till att i ett fritt skapande faller barnen lättare tillbaka till stereotypiska 

klichébilder, som han menar har en tendens att förhindra erövring av nya erfarenheter och 

kunskaper. För att elevens fantasi i bildskapandet ska öka och för att de s.k. mentala 
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schemana ska utvecklas, behövs stöd i form av kunskaper, som bl.a. en aktiv lärarroll kan 

bidra till. En passiv lärarroll, enligt Gardner, leder inte till en kreativ utveckling i lika hög 

grad. I ett bildpedagogiskt historiskt perspektiv är den passiva läraren, handledaren, mer 

passande i den modernistiska traditionen. Där var lärarens roll mer att sätta fram papper och 

färg och uppmanade eleven att skapa fritt på det vita papperet.72 Vygotskij menade också att 

undervisning tillsammans med en vuxen är den viktigaste sociokulturella möjligheten för att 

barnen ska utveckla högre mentala processer, den potentiella utvecklingszonen.73 Jag 

applicerar dessa socialkonstruktivistiska teorier om behov av en aktiv lärarroll på behovet av 

utformandet av system. I en översättning till pedagogiken kan man se nyttjandet av dessa 

system som motsatsen till ”det vita papperets pedagogik”. En pedagogik som går stick i stäv 

mot ett socialkonstruktivistiskt sätt att se på kreativitet. 

 

3:2. Kombinatoriken 

3:2:1. Kombinatorik och kreativitet 

Jag hade först tänkt göra kombinatoriken till en egen kategori, med tanke på collagetekniken, 

som började användas flitigt av dadaister, som t.ex. Max Ernst. Men insåg sedan att konkret 

kombinatoriska tekniker, som collaget, återkommer i flera av mina kategorier. Jag blev också 

mer intresserad av kombinatoriken, som ett vidare begrepp. Både de Bono, Vygotskij och 

Lipsey beskriver hjärnans behov att tillföra något verkligt, en yttre stimulans, som aktiverar 

den kreativa kombinatoriska minnes- och associationsprocessen. Vygotskij beskriver själva 

kreativiteten, fantasiprocessen, som en kombinatorisk tolkningsprocess. I de Bonos laterala 

tänkande tillförs en yttre provokation för att strukturera om tankemönstren. Lipsey beskriver 

det slumpartade i minnenas och associationernas värld, något som gynnar kombinatoriken. 

Jag ser att det i alla kategorier finns något inslag som underlättar och aktiverar denna 

kombinatoriska förmåga, alltså fantasin eller kreativiteten. Kopplingen mellan fantasi - 

verklighet, blir särskilt tydligt i uppstartskategorin och i halvautomatismen. Där blir plumpen, 

fläcken eller frottaget det stoff ur verkligheten, som hjälper fantasin att skena iväg.  

 

Alla dessa slumpmetoder är konstnärliga strategier att slippa skapa bilder ur ”intet”, eller ur 

sig själv, rakt upp och ner, som är en motsägelsefull omöjlighet – då vårat inre består av 

tankar, känslor, minnen och associationer, som arbetar och sorterar sig kombinatoriskt. 
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Stimulans utifrån behövs, oavsett om det handlar om teknisk övning (att t.ex. lära sig se hur 

ett konkret föremål faktiskt ser ut) eller om det handlar om att stimulera fantasin och dess 

associationer och minnesbilder med något yttre, för att komma åt en inre bild eller känsla.   

 

Besläktat med Lipseys resonemang om associations-, tanke- och minnesprocesserna ser jag 

synkronicitetsbegreppet. Det kan tyckas tangera New Age, men jag tror egentligen det handlar 

mer om hjärnans kombinatoriska processer. Egentligen är det nog inte märkligare än att ju 

mer utvilad och ”hel” man känner sig, desto mer observant och nyfiken på omvärlden blir 

man. I öppenhetskategorin bygger de exempel jag där ger på just detta oavsett om det handlar 

om att snubbla över skräp som tas tillvara eller om Rauchenbergs promenader där han kanske 

snubblade över något eller hörde ljud, som väckte något nytt inom honom. 

 

Det konstruktivistiska sättet att se på kreativitet är alltså något som alla kan öva upp, om rätt 

förutsättningar ges. Detta står i motsats till geniteorierna, där kreativitet ses som något 

essentiellt eller medfött. Ängquist ser Freuds uppdelning av det medvetna och omedvetna, 

som en första ansats att se på kreativitet, som en yttre faktor. Jag tänker att man kan se de 

automatiska teknikerna, som syftar till att frammana det omedvetna tänkandet och tona ner 

den hämmande medvetenheten, som praktiska övningar och en väg till att frambringa ”de 

rätta förutsättningarna” för kreativitet.  

 

3:2:2. Kombinatorik och lek 

Enligt Vygotskij är leken en i allra högsta grad kombinatorisk aktivitet. Allt det som utmärker 

fantasiprocessen, kreativiteten, finns i leken. Av leken hade jag också tänkt göra en egen 

kategori med bl.a. Duchamps och Rays Rrose Sélavy-lek och med ord- och bildkategorins 

många lekar t.ex. med titlar eller rena ordlekar (som t.ex. dada). Men jag såg sedan att det 

lekfulla återkommer i alla kategorier. Man kan se processen att uppföra eller att delta i ett 

system, som en lek i sig. Det har många gemensamma nämnare med det Vygotskij menar 

utmärker leken. Man sätter upp spelregler inom vilka man kan överdriva och testa nya 

kombinationer. Då vi vuxna ofta inte leker lika obehindrat (eller kanske snarare frekvent), 

som barn, tänker jag mig att dessa system kan hjälpa till att försätta oss i lekens 

kombinatoriska värld. Känslan av lek eller spel får oss att våga och försöka, utan tanke på 

slutresultatet. Här kan man nog närma sig det kreativa, om det är ett gynnsamt klimat för lek, 

med högt i tak och utan dömanden.  
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3:2:3. Kombinatorik och humor 

Humor, menar de Bono, är en kombinatorisk aktivitet och är själva övergången från ett 

mönsterarrangemang till ett annat, när det sker plötsligt. Humor är en plötslig omkastning av 

etablerade mönster. Om övergången är permanent ger det upphov till insikt. Båda processerna 

är svåra att framkalla avsiktligt.74 Hos surrealisterna sågs humorn som en dörröppnare till det 

sanna. Surrealistiska kombinationslekar, som t.ex. collaget (både visuellt och verbalt), sågs 

som humorframkallande metoder genom det oväntade mötet mellan ting tagna ur sina 

sammanhang. Man menade att vi först genom humorn verkligen kan se vår absurda värld. 

Humoristen ser till att få distans till livet för att kunna betrakta det som en åskådare ur en 

annan synvinkel.75  Jag tycker att humorn går igen i princip i alla kategorier. Kanske är det 

just på grund av självdistansen, det egobefriade, som många av metoderna frambringar. Det 

humoristiska går att finna i allt från ett torrt instruktionsverk till uppstartarnas plumpar. Men 

gränsen är hårfin. De metoder jag räknar till Lipseys spirituella fåra, som jag lagt i den 

kroppsligt fysiska kategorin, känns mer allvarliga i sin strävan efter ett transliknande tillstånd 

med kontrollförlusten som mål. 

 

 

3:3. Kontrollförlusten 

Samtliga metoder strävar efter någon form av kontrollförlust. I alla metoder finns det något 

moment, som tar bort den medvetna kontrollen. Ibland får slumpen hjälpa till, mer eller 

mindre i de olika kategorierna. Förlusten av ditt eget kontrollerande självmedvetande blir 

tydligt i automatismen. När slumpen agerar skiljedomare får du förlorad kontroll i 

valsituationen. I de kroppsligt fysiska metoderna får du förlorad kroppslig kontroll. Din egen 

estetiska preferens går förlorad i en detaljerad instruktion eller i ett överlämnande till någon 

eller något annat i arbetets slutfas. Slumpen verkar i dessa metoder inte vara ett mål i sig, utan 

snarare en hjälp till kontrollförlust på något plan. Kanske skulle det vara mer passande att 

döpa dessa metoder till ”kontrollförlustmetoder”.  

 

I samtliga kategoriers metoder är dock balansgången mellan slump och kontroll viktig. Det är 

just detta jag tänker mig att systemen är till för. Inom dessa system agerar slump och kontroll 

hand i hand, som två sidor av samma mynt, där en balansgång dem emellan är viktig. 

                                                 
74 de Bono (1984), s. 36 
75 Duplessis (1984), s. 20 ff. 
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Jeni Walwin menar att slump och kontroll inte behöver vara antagonistiska och att det är 

något som just konstnärer länge förstått.76 Hans Richter menar att hela dadarörelsen byggde 

på spänningen mellan dessa två motpoler och en strävan efter balans dem emellan. Slumpen 

kan aldrig bli helt befriad från närvaron av den medvetna konstnären. Det är en konflikt. Alla 

var med på det paradoxala ödet att hänge sig åt slumpen men samtidigt slåss med att vara en 

medveten varelse, som arbetar mot medvetna mål.77 Roger Lipsey berör också detta och 

menar att en av förutsättningarna för bra konst just är att den har den delikata balansgången 

mellan slump och avsikt. Jag tolkar att avsikt och kontroll är synonyma i detta sammanhang. 

Lipsey menar att bara avsikt/intention är kallt, stelt och beräknande. Bara slump är tomt och 

ansvarslöst. Tillsammans är de däremot en enorm tillgång.78  

 

3:3:1 Kontrollförlusten och görandet 

Vygotskij menar att skapande ger människan mycket glädje, men också smärta, våndor och 

kval. I önskvärda fall slutar viljan i handling, men hos ”obeslutsamma eller viljelösa 

människor tar tveksamheterna aldrig slut, eller förblir beslutet ogenomförbart, utan möjlighet 

att förverkligas eller praktiskt bekräftas”.79 Han menar att hos ”drömmare” stannar fantasin 

kvar inom den egna inre sfären, i dåligt bearbetat skick. Den skapande fantasin strävar dock 

alltid i sin fullständiga form efter att ta yttre gestalt genom praktisk handling. Vygotskij 

skriver om ”den hopplösa drömmaren”, utan att ge förslag på hur denne kommer vidare. Jag 

tror att dessa slumpmetoder kan vara en god hjälp att undkomma dessa skaparvåndor och 

komma åt ett realiserande av den skapande fantasin.  
 

Det finns moment i alla dessa kategorier, som mer eller mindre lurar aktören in i arbete. 

Särskilt tydligt är det när slumpen får agera skiljedomare. Att lyda råd från något annat än oss 

själva, något objektivt, blir då en hjälp till att tappa gruvelsen och den långa startsträckan. 

Inom automatismen blir detta också tydligt då, enligt Breton, själva görandet var målet i sig. 

Att komma in i ett görande hänger ihop med att tappa den egna kontrollen. Liksom för Luke, i 

inledningen, var huvudsaken att orden över huvud taget blev skrivna. Skrivflödet var viktigare 

att komma åt än att orden var de ”rätta”. På samma sätt ser jag dessa arbetsmetoder. De 

underlättar och ser helt enkelt till att saker blir gjorda. Att man kommer in i ett flöde – oavsett 

                                                 
76 Walwin (2006), s. 33 
77 Richter (1965), s. 58-61 
78 Lipsey (1997), s. 117-128 
79  Vygotskij (1995), s. 49 
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om det handlar om bilder, happenings, skulpturer, texter, interaktioner eller vad det nu är som 

ska ”göras”. En intressant infallsvinkel här är att fluxus på latin betyder ”att flöda”.  

 

Till görandet hör också de Bonos tankar om vikten av mångfald och stor kvantitet, för att 

gynna det laterala tänkandet. Han menade att ensidighet och dömande är den största 

kreativitetsboven. Då dessa slumpmetoder gynnar ett snabbt startande möjliggör de därmed 

också för större kvantitet. Alla dessa metoder är också restriktioner i sig. De har sina ramar. 

De restriktioner som återkommer i nästan alla metoder är tids- och materialbaserade. Man 

hinner helt enkelt göra fler, om man har lite tid för varje. Vid materialbegränsning tror jag 

man blir kreativ av principen ”nöden har ingen lag”. Med det knappa material man förfogar 

provar man då alla tänkbara möjligheter, för att uppnå variation.   

 

3:3:2. Kontrollförlusten och egobefriandet 
 
Luke menade att en av vinsterna med tärningsterapin var att patienterna kom bort från 

egofixeringen och vågade därmed prova nya roller. Lipsey menar på liknande sätt att de 1900-

tals konstnärer, som aktivt laborerat med slumpen, gjort en stor tjänst i detta ”dramatiserande” 

av slumpen, då de tagit konsten bort från ”det personliga geniet” och närmat sig ett mer 

egolöst skapande. Deras arbete med slumpen har varit ett viktigt steg i att befria konsten från 

dess inre konventioner (så som t ex kubismen gjorde med de yttre konventionerna).80 Gerber 

definierar dessa slumpmetoder som en hjälp till att inte skymma den egna sikten. En hjälp att 

nå det egolösa och därmed oförutsedda. Det egobefriade skapandet innebär en slags 

kontrollförlust, då de egna intentionerna och preferenserna får ge vika för, eller i alla fall 

balansera mot, en yttre slumpfaktor. Ingen av kategorierna går ut på att arbeta utifrån ett 

förutbestämt klart motiverat tema, vilket jag tror är en orsak till ökat egobefriande. Det blir 

mer som att kreatören blir åskådare under arbetets gång. I de välkalkylerade systemen tänker 

jag mig att man drar det egolösa skapandet till sin spets och är kanske det främsta syftet, 

eftersom vem som helst ska kunna fullborda verket med instruktionen i sin hand. Det är 

paradoxalt att med all den kalkylerade kontroll i dessa system skapas kanske det mest 

oförutsedda och egolösa. Dessa kalkylerade system har ofta drag av det kollektiva, av leken 

och av humorn mitt i sin kalkylerade torrhet. 

 

 

                                                 
80 Lipsey (1997), s. 128 
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3:3:3. Kontrollförlusten och det kollektiva 

Jag hade först tänkt göra en egen kategori av det kollektiva, i det här fallet diverse 

samarbetsövningar. Men jag insåg att samarbetsmomentet går igen i så många olika system 

och kategorier. Jag tänker t.ex. på Duchamps och Rays samarbete i Rrose Sélavy-temat, i 

Seans och i Spelets regler. Att ta till samarbete är ett sätt att skapa verk frikopplade från det 

individuella uttrycket. Man kan även se det som en hjälp till att släppa den egna kontrollen, då 

man i någon del av processen lämnar över till någon annan. Man är aldrig till fullo helt 

delaktig i hela processen. I själva överlämnandet ligger kontrollförlusten. Ingen kan vinna. 

Alla är med och skapar något tillsammans. 

 

Man skulle kunna se dessa kollektiva konstnärliga strategier exemplifiera Vygotskijs 

pedagogik på socialkonstruktivistisk grund, där just den kollektiva synen på lärande är en av 

dess grundpelare. Vi lär av varandra. Det är samspelet mellan människor som är grunden till 

utveckling av kunskap om verkligheten – och därmed i viss mån till konstruktionen om den. 

Socialkonstruktivismen är i första hand inte intresserad av individernas psyken eller fasta 

sociala strukturer, utan av de mellanmänskligt interaktiva och språkliga praktikerna.81  

 

 

3:4. Praktiskt didaktiskt perspektiv på slumpmetoderna 

Med anknytning till den första kategorin där slumpen agerar skiljedomare är min erfarenhet 

att det för det mesta fungerar bra om elever i diverse uppgifter t.ex. drar lappar vad gäller 

teman, texter att illustrera, karaktärer eller genrer. De får ett faktum att förhålla sig till. de 

Bono skulle se denna slumpfaktor, som det yttre stimuli, som behövs för att vår 

tankeverksamhet ska få en push. Utifrån detta stimuli kan det kombinatoriska 

associationsarbetet börja. En av de största vinsterna med detta förfarande är att man kan 

minska startsträckan rejält, anser jag. Det är en hjälp att snabbt komma igång med ”görandet”. 

 
Kategorin med de välkalkylerade systemen inspirerade mig i en övning jag gjorde i min 

workshop med klasskompisarna. På en karta över Konstfack fick varje deltagare en specifik 

plats, som deras finger pekade ut efter snurr och blundning. På platsen skulle de göra något 

med var sitt slumpat ord ur SAOL, fyra meter svart plastband, en meter gult plastband och en 

                                                 
81 Tegnér, Kajsa (2007-08-26), kompendie utdelat på Pedagogik III BI Konstfack: Om pedagogik på 
socialkonstruktionistisk grund, s. 1-6 
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rulle maskeringstejp. De hade bara en kvart på sig. Alla kom igång direkt. När vi gissade på 

vilket ord, var man konstigt nog i de flesta fall i närheten, trots materialbegränsningen. 

Dessutom var det kul att se att trots alla styrda element inom detta lilla system, kunde man 

ändå se kreatörernas personlighet lysa igenom! Välkalkylerade system, t.ex. instruktionsverk, 

tror jag att elever i alla åldrar själva skulle tycka vara roligt att konstruera. Just detta, 

konstruerandet, är nästan själva tjusningen med det hela. Resultatet är inte lika viktigt. Man 

kan testa det på sin omgivning eller ge sig själv uppgifter/instruktioner.  

 

Jag kan se en rad typiska bilduppgifter, särskilt för yngre barn, som verkar ha släktskap med 

metoderna i uppstartskategorin. Exempel på en sådan uppgift är att eleverna gör 

bläckplumpar, som de sedan väljer ut en som blir en karaktär (t.ex. i en serie) att bygga en 

historia kring. En liknande uppgift jag stött på är att eleven ur flödigt akvarellmåleri med 

hjälp av en tittruta klipper ut fyrkanter med de slumpartade abstrakta mönstren, som blir en 

mängd dramatiska scener att bygga historia kring. I den dokumentära filmen Mitt 

kringflackande liv – min oro om Max Ernst konstnärskap (som visades på Moderna Museet) 

arbetade han på ett liknande sätt med små bilder han klippt ut av ”slumpakvarell”. Dessa små 

bilder menade han påminde om diverse landskap.  

 

I kategorin automatismen får min egen gestaltning stå för den praktiskt didaktiska 

erfarenheten. Telefonklottret ser jag som en slags automatisk teckning. Detta klotter är för 

mig och har sedan barnsben varit en okontrollerad och i det närmsta omedveten handling. 

Särskilt när jag var yngre växte sig klottret okontrollerat fram över allt som kom i min väg. 

Jag klottrade över mina föräldrars viktiga papper, på bord, på bokpärmar, i telefonkataloger, 

ja över allt som låg i min väg! Teckningarna är efteråt ofta obegripliga, men med olika 

uttryck, beroende på samtalets karaktär. Jag provade också automatisk skrift, liksom Breton, 

vid min sängkant. Drömskrivning kallar jag det. Det var svårt att fullt ut släppa kontrollen 

över texten, då jag ofta hamnade i språkliga spörsmål, som formuleringar och ordval. Men 

oavsett att det inte gick helt automatiskt, så växte med lätthet bilder och förnimmelser i mitt 

inre fram efteråt när jag läste dessa smått osammanhängande drömtexter.  

 

Metoderna i den halvautomatiska kategorin verkar faktiskt flitigt anammade inom didaktiska 

sammanhang, särskilt för tidiga åldrar. Jag tänker då på marmorerade papper, spegelvänd 

tryckbild (á la dekalkomani eller Rorschachtest), gnuggbilder (t ex med ”klassikern” gnugga 

fram mynt á la frottaget). När jag sett Max Ernsts dekalkomanier på Moderna Museet, blir jag 



 32 

faktiskt fascinerad av tanken att han skapat detaljerade fantasy-aktiga bilder av denna ”simpla 

dagisteknik” och drar slutsatsen att man inte ska förkasta det enkla! De slumpartade blåsorna i 

färgen har blivit koralliknande snåriga skogar med diverse påhittade djur och odjur. De känns 

väldigt tredimensionella.  

 

Den kroppsligt fysiska kategorins metoder tänker jag mig också är anammade inom 

didaktiska sammanhang för yngre barn, som t.ex. stänkmåleriet (á la Pollocks actionpainting). 

Att få använda hela kroppen är något man ser som bra för barn. Det är ett sätt att öva upp 

kroppsmedvetenheten och ett sätt att skapa häftiga grejer utan att finmotoriken är utvecklad. 

Jag tänker mig att en kontrollförlust av motoriken (t.ex. vid målning med fingerfärg utan 

penslar) ses historiskt som något befriande inom den modernistiska bildpedagogiska 

traditionen. Till min gestaltning provade jag att blunda och med vänster hand rita av ett 

föremål, litet nog att få plats i min hand. Föremålen hade jag fått från mina kurskamrater 

lagda i en påse, så jag visste inte vad det var för något jag höll i min hand. Konstigt nog kände 

jag i nästan samtliga fall vad det var för föremål. En exakt inre bild målades upp, vilket dock 

inte syns i resultaten, då mina kroppsligt fysiska förmågor, seendet och motoriken var 

frånkopplade.  

 

Många metoder jag funnit i ord- och bildkategorin med gränsöverskridanden dem emellan, 

som t.ex. leken med titlar, tänker jag är mycket användbara i didaktiska sammanhang. Det kan 

här i rymmas mycket humor, men är också ett enkelt sätt att testa hur förhållandet text – bild 

verkar, för att bl.a. se hur mycket en text kan förändra en bild och vice versa.  

 

Då många av metoderna i olika kategorier bygger på samarbete, tänker jag mig att de lämpar 

sig väl i didaktiska sammanhang. de Bonos formaliserade gruppuppgift brainstorming är ett 

sådant exempel. Inom bildområdet kommer jag att tänka på övningar, som t.ex. att rita en 

krumilur – någon annan fortsätter och gör en gubbe/karaktär av den. Eller att snabbt 

porträttera den som sitter mittemot - rotera - nästa tar över, tills det är färdigt. Vikgubbar är 

ytterligare ett sådant exempel (Surrealististerna kallade denna samarbetsövning cadavre 

exquis, vackert lik). I workshopen med mina klasskamrater gjorde vi en snabb 

samarbetsövning i collageform, där man aldrig visste nästa steg. Man bara påbörjade och 

slutförde inte själv. Text och bild blandades i olika moment. Jag tycker att det är ett bra sätt 

att arbeta, en bra balans mellan jaget och de andra. Man får delge av sig själv samtidigt som 
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en växelverkan sker med andra. Det blir kreativt, för saker händer, grejer blir gjorda – man 

tvingas till det inom dessa samarbetsramar.  

 

 

4. Slutdiskussion 

Många kanske tycker att det finns en ”mossighet” i att titta bakåt historiskt, som jag faktiskt 

framförallt gjort i jakten på slumpens roll inom konsten. Men jag har faktiskt hittat något 

ständigt aktuellt och väldigt vitalt i dessa slumpsystem. De går hand i hand med det 

socialkonstruktivistiska sättet att se på kreativitet, som en process vi kan träna upp, särskilt 

med en yttre miljö som stimulerar till detta. Att skapa en sådan atmosfär ser jag som en viktig 

uppgift för mig som blivande pedagog. Jag tror att man med hjälp av dessa slumpmetoder 

faktiskt kan närma sig denna mytomspunna kreativa miljö. Jag tänker också på den ständigt 

heta debatten, som jag uppfattar pågår inom diskursen skolan; om lärarledda lektioner och 

lärartäthet, som faktiskt indirekt handlar om styrningens och i förlängningen möjliggörandet 

för dessa metoders, vara eller icke vara.  

 

Alla människor, oavsett ålder, är minst lika beroende av stimulans och goda sociala 

förhållanden, för välmående och mental utveckling. Behovet att utvecklas och viljan att lära är 

inget som avstannar med åldern. Det är ett intressant resonemang Vygotskij för om fantasin 

och verkligheten. Slutledningen av hans resonemang borde vara att en vuxen har rikare fantasi 

och är därmed mer kreativ än vad ett barn är. Min fråga lyder då:  

- Vad händer med vuxna människors fantasi?  

Någonstans finns den i oss i mängder, lagrad, av allt vi varit med om. Men ibland är den 

hämmad. Jag tror att självkontrollen och den alltför stora sociala medvetenheten håller 

fantasin inne i ett, som Vygotskij skulle ha benämnt det, obearbetat skick. För att nå någon 

form av kontrollförlust, har därför konstnärer utarbetat strategier, som dessa slumpmetoder. I 

ett kreativt tillstånd tillåter vi oss själva gå in i något, t ex en skaparprocess, till fullo. Utan att 

tänka allt för mycket på omvärlden. Utan dömande tankar. Liksom Luke behandlar sig själv 

med tärningen för att få orden att flöda tror jag man kan ta delar av alla dessa system och 

applicera när helst man vill att det ska flöda.  

 

Så varför inte på nytt damma av dessa metoder och helt enkelt flytta dem från sin historiska 

konstkontext till den kontext, som passar för tillfället. Jag kommer i alla fall att låna, härma 
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och ta inspiration av alla dessa redan utarbetade system och metoder för eget bildarbete, för 

ett klassrumssammanhang eller som ett förhållningssätt till livet i stort.  
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Bilaga 1: Gestaltningsarbetet 
 
Jag ville samla alla de bilder jag gjort i och med min undersökning om konstens 

slumpmetoder, högt som lågt, i bokform. Bokformen kan tyckas strikt till sin natur. Jag menar 

att den bygger på det motsatsförhållande, som dadarörelsen och slumpsystemen bygger på; 

balansen mellan slump och design. Jag ville paketera, få kontroll, över det lösa. Jag ser boken 

och publiceringen på www.vulkan.se, som ett system i sig. Den har begränsningar i tid 

(deadline) och rum (bokens mått och digitala tryckegenskaper). Min hypotes i 

undersökningen är påståendet att man med hjälp av ett system/en arbetsmetod, gärna med ett 

slumpmoment inblandat, sätter igång sig själv eller eleverna direkt och att man, även om det 

kanske låter motsägelsefullt, blir mer fri och kreativ med den styrningen. I görandet av min 

bok stämmer hypotesen, eftersom jag med dessa ramar och begränsningar faktiskt känt mig fri 

och obegränsad. 
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Bilaga 2: Gestaltningsarbetet 
 
 

Böckernas placering i rummet. 

Närbild på böckerna. 

Ett uppslag i boken. 


