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Sammanfattning 

 

I det här arbetet har jag undersökt betydelsen av flow i bildskapandet och pedagogers 
betydelse för flow. Det övergripande syftet med studien har varit att synliggöra vilka 
förutsättningar som krävs för att vuxna konstelever ska uppleva flow och känslan av 
kreativitet samt om lärare kan gynna dessa förutsättningar. För att besvara detta har tidigare 
forskning inom flow, kreativitet och lärande studerats för att skapa en teoretisk bakgrund 
inom området. I undersökningen har jag gjort en enkätstudie varav 30 konststuderande har 
svarat på frågor om när de upplevt flow och om pedagogens betydelse i relation till detta. 
Sedan har jag med hjälp av ett hermeneutiskt synsätt tolkat svaren och gjort återkopplingar till 
litteraturbakgrunden. Resultaten visar att faktorer som t ex en rofylld, tillåtande miljö, 
tillräckligt med tid samt en lagom utmanande uppgift verkar vara av betydelse för flow och 
kreativitet. Pedagogens roll och inverkan har visat sig ha betydelse för att kunna skapa en god 
lärandemiljö som kan gynna flow och kreativitet. Förutsättningar för att kunna nå flow och 
känna sig kreativ kan genom pedagogens inverkan främjas genom att läraren är 
uppmuntrande, ger tillräckligt med tid, ger konstruktiv kritik samt bringar en känsla av 
trygghet och lugn miljö för eleverna att arbeta i.  

 

Nyckelord: Flow, kreativitet, bildpedagogik  
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1.	  Inledning	  
 

Vid sociala tillställningar där man vanligtvis öppnar en konversation med nya människor om 
vad man jobbar med brukar jag nämna att jag är konstnär och konstlärare. Upprepade gånger 
har reaktionen blivit ett intresse för vad för slags konst jag skapar följt av en kommentar om 
hur vederbörande inte ens kan rita streckgubbar och att de är så imponerade av alla som kan 
måla eller rita. Sir Ken Robinsson är professor i pedagogik och internationellt känd som 
ledande i USA inom utbildning, kreativitet och utveckling. Under en föreläsning på Ted 
Talks, beskriver han att människor inte växer in i, utan snarare ur kreativitet (Robinson, 
2006). I talet citerar han även Picasso som ska ha sagt att ”alla barn föds till konstnärer men 
alla har inte kapaciteten att fortsätta som vuxna”. 

I min egen skolgång var bildämnet ett av de ämnen som gav stor tillfredsställelse och var en 
plats där jag upplevde att jag var en sedd elev och kunde nå upp till en lärarens krav och 
förväntningar. Upprepade gånger upplevde jag att tid och rum försvann mellan penseldragen 
och jag fylldes av lust och idéer att fortsätta mitt arbete. Mycket av detta tror jag berodde på 
att min bildlärare uppmuntrade och berömde mig vilket i sin tur gav ett ökat självförtroende i 
bild.  

När det var dags att hitta ett ämne att skriva om för denna uppsats gick jag och formulerade 
och spånade kring olika ämnen inom bildpedagogik. Eftersom jag själv har som ambition att 
jobba både som lärare och konstnär, och då framförallt med vuxna, intresserade jag mig för 
min egen resa inom ämnet. En slags självrannsakan i hur och varför. Som elev i en ung ålder 
letade jag, med många fler, efter vem man var och vad man var bra på. Matte var inte mitt 
ämne, inte heller svenska. Men i bild stärktes jag och min självkänsla. Under gymnasietidens 
kämpande med prov och arbeten fann jag en bok som stärkte mig i att klara av alla 
utmaningar. Jag hade precis haft min första uppkörning och misslyckats. Detta tog jag väldigt 
hårt och lät det tillfälligt belysa min värdelöshet och totala oförmåga att klara av saker. 
Förtroendet för den egna förmågan raserades totalt och i min värld gällde det allt. Visst var 
jag bra på att måla, men jag hade låtit mig övertygas att det inte fanns en framtid i det. 
Körkortet var en så viktig del i att bevisa att jag faktiskt kunde något annat. I samma veva ser 
jag ett inslag på TV om hur en skådespelare, som jag inte minns namnet på, rekommenderade 
en bok, nämligen Flow av Mihály Csíkszentmihályi. Denna skådespelare talar om hur hann 
fann denna bok när han kände sig misslyckad och tvekade på sin egen förmåga. Boken hade 
stärkt honom och hans tro på sig själv. I mitt vemod införskaffade jag boken och började läsa. 
Som en självuppfyllande profetia i att boken var min räddning så blev den också det. Allt som 
stod i den vid detta tillfälle kändes precis som om det var skrivet till mig och de tankar jag 
haft kring mig själv fanns på pränt. Framförallt var jag inte ensam som man lätt kan tro om 
sina upplevelser vid 18-års ålder. En ny inställning och samlad kraft efter att ha läst boken 
gjorde att jag med en ny positiv känsla klarade nästa uppkörning. Mitt intresse har sedan dess 
utvecklats till betydelsen av flow i bildskapandet och den pedagogiska nyttan av flow och det 
blev tillslut den röda tråden i detta arbete. 
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1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  
Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra vilka förutsättningar som krävs för 
att vuxna konstelever ska uppleva flow och känslan av kreativitet. Kan man som lärare skapa 
förutsättningar som hjälper eleverna att nå ett tillstånd av flow och kreativitet?  

Mina frågeställningar är således: 

1. När upplever konstelever kreativitet och flow?  

2. Vilka förutsättningar krävs för att konsteleverna ska uppleva kreativitet och flow? 

3. Upplever konsteleverna att en lärare kan skapa förutsättningar för att de lättare ska 

uppleva kreativitet och i förlängningen ett flow i sitt skapande? 

2.	  Litteraturbakgrund	  
 

2.1	  Flow	  

2.1.1	  Flow,	  begreppsdefinition	  
Slår man upp flow på tyda.se, ett engelsk/svenskt lexikon på nätet, blir översättningen till 
Svenska ström, vilket enligt min mening inte beskriver ordets betydelse i det här 
sammanhanget särskilt väl (Tyda, 2012). Däremot så beskrivs ordet som "the flow of thought" 
under exempel på hur ordet kan användas som en mer rättvis betydelse inför det jag vill 
undersöka. Flyt däremot betyder enligt Svenska Akademiens ordlista jämn fortgång, god fart 
och tur (Svenska Akademien, 2010). Flyt skulle alltså kunna användas som den svenska 
definitionen på flow. Trots detta har jag valt att i min uppsats hålla mig till ordet flow och inte 
flyt av den anledning att den tidigare forskning som jag har med i uppsatsen och då även den 
svenska, använder begreppet flow. Därför valde även jag att konsekvent använda detta uttryck 
och inte översätta det till svenska. 

2.1.2	  Beskrivning	  av	  flow	  
Psykologen Csíkszentmihályi har i mer än 30 år forskat om flow och positiv psykologi 
(Csíkszentmihályi, 1990/2007). Flow anses vara en avgörande faktor för människans 
möjligheter att uppleva glädje och lycka. I boken med namnet Flow förklaras ordet med 
samma namn som: en fullständig koncentration samt en känsla av intensiv eufori och 
tidlöshet (Csíkszentmihályi, 1990, s.10). Flow är en enligt Csíkszentmihályi en optimal 
upplevelse, en känsla av att ens förmågor räcker till för att klara av den utmaning man har 
framför sig (Csíkszentmihályi, 1990/2007). En intensiv koncentration där uppmärksamheten 
och ens fokus är total. Ens medvetenhet om en själv försvinner och man tappar uppfattning 
om tiden. Uppgifterna som ger denna känsla är så tillfredställande att man inte lätt distraheras 
eller lockas till att göra annat. Alla tvivel på om man klarar uppgiften man har framför sig är 
borta.  
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Figur 1. Hämtad 2012-07-23 från http://www.ortogonal.com/artiklar/flow-i-skyttet/ 

Det figur 1 ovan visar är ett visuellt exempel på hur det bör finnas en balans mellan 
skicklighet och utmaning för att finna tillståendet av flow (Ortogonal, 1999). Bilden är tagen 
från en hemsida där man arbetar med idrottspsykologi. Flow är även inom idrott ett väl 
vedertaget begrepp och förutsättningarna för att nå flow gestaltas på samma sätt inom både 
praktiska och teoretiska ämnen även om det praktiska utförandet skiljer sig från den teoretiska 
(Csíkszentmihályi, 1990/2007). 

2.1.3	  Förutsättningar	  för	  flow	  
Det som beskrivs vara gemensamt för den forskningen Csíkszentmihályi bedrivit kring 
förutsättningarna för totalt fokus och i förlängningen flow har han satt upp som åtta faktorer. 
(Csíkszentmihályi, 1990/2007): 

1. En uppgift som vi har möjlighet att klara av 

2. Koncentration på vad vi gör 

3. Uppgiften har klara mål 

4. Uppgiften måste ge omedelbar feedback 

5. Ett djupt men otvunget engagemang som befriar medvetandet från vardagens 

bekymmer och frustrationer 

6. Känsla av att ha kontroll över våra handlingar genom njutbara upplevelser 

7. Försvinnande självupptagenhet som efteråt paradoxalt nog framträder som stärkt 

8. Förändrad tidskänsla där flera timmar kan kännas som minuter (s. 239-245). 
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Det är kombinationen av alla dessa faktorer som ger oss en känsla av intensiv njutning som är 
så givande att vi känner att det är värt ansträngningen för att få uppleva flow menar 
Csíkszentmihályi. För att kunna uppleva flow måste man ha tydliga mål att sträva efter. Att 
välja mål hänger samman med förmågan att känna igen sporrande uppgifter 
(Csíkszentmihályi, 1990/2007). Utöver en tydlig målsättning bör det också finnas en 
utmaning. För att kunna känna engagemang måste kraven vara anpassade efter ens färdigheter 
(se figur 1). För att kunna låta sig uppslukas av sin aktivitet måste man balansera 
möjligheterna för handling mot sina egna resurser. Koncentration leder till engagemang vilket 
bara kan upprätthållas av ett ständigt inflöde av uppmärksamhet på uppgiften. Är 
förväntningarna orealistiska kan de stjälpa en så att man förlorar energi. Bristen på tillit till sin 
egen förmåga kan hindra människor i sina strävanden menar Csíkszentmihályi. Många gånger 
kan man då fastna i att välja banala mål som ger trygghet men hindrar ens utveckling. När 
man är i ett flow finns det ingen anledning till oro eller skäl att ifrågasätta om man är på rätt 
väg. Är man bekymrad eller rädd att göra fel för att utmaningen är för stor är det omöjligt att 
uppnå flow menar Csíkszentmihályi. Omedelbar feedback är väsentligt för flow. Feedback är 
viktig i nästan varje form, och njutbar om den logiskt hänger samman med ett mål som man 
investerat psykisk energi i. Däremot är alla olika känsliga för hur feedback tas emot. Ett av de 
viktiga dragen i fenomenet flow är att man, medan man håller på, glömmer bort alla 
otrevligheter i livet. Därför krävs också en total koncentration på uppgiften för att nå dit. 
Såhär beskriver en konstnär i Csíkszentmihályis bok Flow sin upplevelse av flow: 

 ”En djup avslappning och ett stort lugn kommer över mig. Jag är inte rädd för att 
misslyckas. En sådan mäktig och varm känsla är det! Jag vill expandera, ta hela 
världen i min famn. Jag har en enorm känsla av att skapa något vackert” 
(Csíkszentmihályi, 2007, s.62)  

Personen ska ha lämpliga färdigheter eller den kapacitet som behövs för att svara på 
utmaningen. När den utmanande uppgiften och den egna förmågan balanserar varandra brukar 
en naturlig motivation uppstå. Om den däremot ligger för högt över den naturliga förmågan 
blir följden stress och ångest. Om det är förmågan som ligger på en högre nivå än uppgiften 
blir vi uttråkade. Klara regler och klara mål ger klara signaler om resultat. De stimuli som är 
relevanta för aktiviteten är klart begränsade till att lösa uppgiften är en förutsättning för att 
kunna uppnå flow. Varje aktivitet som fungerar på det sättet ger oss lust och glädje.  

2.1.4	  Upplevelsen	  av	  flow	  i	  barndomen	  
Under barns första år är de som svampar som suger in all kunskap de kan komma över 
(Csíkszentmihályi, 1990/2007). Många gånger försvinner dock njutningen i att lära sig nya 
saker när barnen blir äldre. Csíkszentmihályi menar att det kan ha med tvånget i skolan att 
göra. Han menar att de psykologiska förhållandena är det som utgör en förutsättning för att nå 
den optimala upplevelsen av flow. Enligt Csíkszentmihályi är flow något barn, mer än vuxna, 
upplever instinktivt. De är ständigt på jakt efter flow och detta följer med in i vuxen ålder men 
kan bli mer avlägset av de alla måsten och allt ansvar som vuxenlivet kräver. Ovillkorligt 
accepterande är viktigt för barn. Om det förekommer hot om att inte bli accepterad eller om 
ett barn misslyckas kommer dennes naturliga lekfullhet och nyfikenhet ersättas av ängslan. 
Om han däremot känner sig ovillkorligt accepterad kan barnet slappna av och undersöka 
världen utan rädsla. Detta innebär dock inte gränslöshet och bristande struktur. Om det inte 
finns gränser och regler blir en uppgift mindre njutbar. Det ska finnas en viss förväntan och 
struktur och att det blir konsekvenser om detta inte följs. Men de ska samtidigt känna och veta 
att oavsett vad som händer behöver de aldrig ifrågasätta den vuxnes omsorg om dem. 
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2.1.5	  Flow	  och	  lärande	  
Det finns flera orsaker till att främja flow i lärandet menar Linder & Breinhild Mortensen 
(2006). Man bör undersöka vilka utgångspunkter och situationer som skapar flow både för de 
som är färdiga lärare samt blivande pedagoger. Vidare menar Linder & Breinhild Mortensen 
att flow gör att vi får närmare kontakt med våra kreativa sidor och vår potential. För att skapa 
betingelser för flow behövs en god organisation, struktur, engagemang och motivation från 
läraren. Detta innebär inte lyxiga lokaler och de senaste faciliteterna utan mer en inställning 
från läraren att motivera och engagera sina elever till att nå sin förmåga att koncentrera sig 
och fokusera. Lärare som upplever flow smittar av sig till sina elever och kan göra att eleven 
blir engagerad och motiverad (Linder & Breinhild Mortensen, 2006). Csíkszentmihályi menar 
att de förutsättningar som främjar flow och lärande är att eleven har goda möjligheter till att ta 
initiativ och att styra sig själv med ansvar för omgivningen (Csíkszentmihályi, 2006). Målen 
bör vara konkreta och energigivande. Reglerna hanterliga och obyråkratiska. Kraven bör vara 
anpassade till elevens kompetens. En styrkande konstruktiv kritik som är tydlig och inte 
kränker. Distraherande faktorer bör avlägsnas för att möjliggöra koncentrationen. För att 
lyckas med detta bör läraren därför observera under vilka omständigheter som flow uppstår 
och även när den yrkesutövande lärare upplever det. För att minnas en givande 
lärandesituation behöver vi uppfatta det som meningsfullt, det kan handla om en själv, det kan 
inkludera någon kroppsrörelse eller vara av en berättande natur (Csíkszentmihályi, 2006). 
Flow-tillståndet främjar lärande och trivsel för att situationen engagerar oss fullt ut. Hans Erik 
Knoop talar i boken Leg, læring, kreativitet. Hvorfor glade barn lærer mere om hur man kan 
relatera glädjen till den pedagogiska uppgiften, framförallt i undervisning med barn (Knoop, 
2002). Knoop menar att glädjen är en viktig komponent i en god läromiljö och att den främjar 
lärandet. I lärandet bör eleverna ha en känsla av att växa och ha en del kontroll över sin 
situation. De behöver känna sig trygga, uppskattade och få bekräftelse och stabilitet. De bör 
ha en aning av vad som förväntas av dem i omgivningen. De behöver känna en ömsesidig 
respekt och ha god balans mellan frihet och gränser. Mängden stimulans och krav bör ligga på 
en lagom nivå så att inget tar ut det andra. Positiva känslor har en inverkan på lärande och 
utveckling menar Knoop. 

2.2	  Kreativitet	  

2.2.1	  Kreativitet,	  begreppsdefinition	  
I Svensk ordbok från 1986 beskrivs kreativitet som den som har förmågan att komma med 
nya idéer (Norstedts, 1986). I en senare beskrivning av ordet (Svenska Akademien, 2010) har 
ordet betydelsen skapande, nydanande och produktiv. George Klein definierar begreppet i 
boken Kreativitet och Flow att den kreativa personen drivs av problemlösning, med betoning 
på upptäckarglädje, snarare än en vilja att uppnå konkreta resultat (Klein, 1990). 

I boken Flow och kreativitet (Klein, 2003) säger Hans G Boman, professor i mikrobiologi vid 
Umeå universitet, att två saker är kopplade till kreativitet: en stark motivation, dvs en stark 
bevekelsegrund, eller starka skäl som fungerar som morot i arbetet. Han menar att det finns 
tre olika typer av motivation: moralisk, amoralisk och social. Med moralisk syftar han på ett 
visst problem där man i förlängningen hoppas kunna minska ett lidande. Amoralisk innebär 
att kreativiteten drivs av en skaparglädje eller nyfikenhet, som bland annat är att få inre 
belöningar av det arbete man utför. Med social motivation menar han när man arbetar för 
något samhället kan erbjuda, t.ex. befordringar, betyg, priser och makt. När det gäller andras 
kreativitet eller grupparbeten är det viktigt att det görs på ett generöst och konstruktivt sätt, 
annars dödar man den kreativa stämningen i gruppen. Ett av de minst studerade ämnena kring 
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kreativitet är disciplin menar Vera John-Steiner, språk- och utbildningsprofessor som studerat 
hur kreativa personer tänker (John-Steiner, 1997). Den struktur som en individ som arbetar 
utanför institutioner påtvingar henne eller honom kräver ett stort tålamod och disciplin. 
Disciplin är en förutsättning för att en kreativ människa ska kunna utvecklas i sitt 
konstnärskap menar hon. 

2.2.2	  Karaktärsdrag	  hos	  kreativa	  personer	  
Det senaste århundrandet har forskningen kring kreativa personer mest utförts på personer 
som är konstnärer eller arbetar inom konstnärliga yrken men har på den senaste tiden även 
utvecklats vidare till att innefatta vetenskap och teknologi samt fortsatt att expandera till fler 
yrken (Craft, Gardner & Claxton, 2008). Från att mest ha innefattat personliga egenskaper, 
har kreativitet kunnat exemplifieras i samband med utvecklingstrender i kreativitet, 
gruppansträngningar, processer, produkter och ambitioner (Gardner, 2009). I boken fem sätt 
att tänka menar Howard Gardner att kreativitet inte sällan är förknippad med en medfödd 
egenskap (Gardner, 2009). Myten kring konstnären och dennes undermedvetna kreativa 
processer omfattar många mytomspunna idéer med allt ifrån att konstnären är ovanligt känslig 
och lyhörd för sitt djupa inre till att den balanserar på gränsen till galenskap. Allan Knox är 
lärare i vuxenutbildning på universitetet i Wisconsin. I sin artikel om Kreativitet och lärande 
skriver han om kreativitet och vuxenutbildning (Knox, 2011). Knox menar att tidigare 
uppfattningar kring den kreativa personen har länge bestått i att denne har något som står över 
de förmågor som resten av oss har. Många försök till att identifiera kreativa personer har 
gjorts (Knox, 2011). Några karaktäristiska drag som Knox nämner i sin artikel är originalitet, 
nyfikenhet, ihärdighet, skicklighet och förmåga till komplexitet. Potentialen till kreativitet är 
byggd från tidigare erfarenheter och biologisk kapacitet. Det är också situationsbetingat, med 
avseende på miljö och i samband med mentorer som handleder menar Knox. Gardner menar 
att kreatörens karaktär sticker ut och ifrågasätter (Gardner, 2009). De beskrivs också som 
ambitiösa och djärva. De försöker envist och otaliga gånger om de stöter på hinder. Deras 
ihärdiga sökande efter nya innovativa vägar kan bli beroendeframkallande då sökandet efter 
det flow som en ny insikt kan ge är en stor belöning i sin strävan. Bildpedagogen Lars 
Lindström talar i sin artikel Kan kreativitet läras ut om fyra egenskaper som kännetecknar 
den skapande människan (Lindström, 2007): 

1. Hon är uthållig och ger inte upp inför nya svårigheter 

2. Hon ställer problem och prövar nya lösningar 

3. Hon söker aktivt upp och utnyttjar förebilder 

4. Hon reflekterar och samtalar med andra om arbetet (s.12) 

Lindström menar att kreativitet ofta förväxlas med spontanitet. Vidare nämner han hur en viss 
del av det kreativa tänkandet styrs av känslor men att det fodras en bank av erfarenheter att stå 
på och ett material att arbeta med. I sin artikel tar han upp hur studier visat att många av de 
som är kreativa ofta har ett problematiserande tänk, som ser utmaningar i de problem han 
stöter på i den uppgift de har framför sig i den konstnärliga processen. Han beskriver hur en 
erfaren kreatör har ett tydligt mål med sitt skapande och kan förutse de problem personen 
eventuellt kan stöta på. Den erfarna har arbetat sig igenom processen med skisser och 
förberedelser. Ofta har också processen brutits ner i mindre delar och lösts var för sig. Denna 
erfarenhet och detta förarbete gör att om problem dyker upp har denne förmodligen redan en 
tanke på hur man kan lösa det. Nybörjaren vet inte vad den söker efter, och går i blindo in i 
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arbetet menar Lindström. Nybörjaren tenderar då att bli mer styrd av materialet och blir 
därmed inte själv herre över processen.  

2.2.3	  Utveckling	  och	  avveckling	  av	  kreativitet	  i	  barndomen	  
Lev Vygotskys bok Fantasi och kreativitet i barndomen är ett av de mer klassiska verken 
inom forskningen av kreativitet (Vygotskij, 2003). Vygotskij beskriver hur den kreativa 
processen yttrar sig i tidig barndom och är viktig för barnets allmänna utveckling. Den 
kreativa processen kan i barndomen som starkast yttra sig i barnets lekar. John-Steiner menar, 
likt sina föregångare Gardner och Vygotskij, att de tidigaste stadierna av kreativitet i 
barndomen är lek (John-Steiner, 1997). John-Steiner nämner i sin bok Notebook of the mind 
att man vet lite om den kreativa tillväxten som sker mellan barndom och in i vuxen ålder. 
Vygotskij beskriver att barnet till en början är mycket kreativt av naturen och ritandet utgör en 
viktig del för skapandet i barndomen (Vygotskij, 2003). Gardner är av samma mening och 
beskriver femåringens kreativa kraft som en höjdpunkt (Gardner, 2009). Därefter avstannar 
kreativiteten hos många menar Vygotskij och Gardner och en avveckling av det egna 
skapandet inleds där kreativiteten blir fångad i mer förutsägbara symboler och mönster 
(Gardner, 2009; Vygotskij, 2003). I boken Fantasi och kreativitet i barndomen nämns 
Leukens som har gjort en studie om barnteckningar och menar att detta minskade intresse 
uppstår mellan 10- till 15-års ålder. Efter detta minskade intresse ökar intresset igen mellan 
15- till 20-års ålder enligt hans åsikt. Denna ökning handlar då mer om en uppgång för det 
konstnärliga skapandet och det gäller framförallt de som har en naturlig begåvning för 
konstnärliga utföranden. De flesta barn stelnar för hela livet och fastnar på den nivån de var 
på mellan 10- till 15-års ålder. I samma bok nämns en annan studie av Barnes, som visar att 
denna brytpunkt inträffar i åldern 13 till 14 och hör ihop med puberteten och ändrade ideal 
(Vygotskij, 2003). Gardner talar om att tonåringens tänkande ofta är väldigt kritiskt både mot 
sig själv och andra och att denna kritik kan stjälpa kreativiteten (Gardner, 2009). Detta 
minskade intresse visar också på ett nytt högre utvecklingsstadium där tecknandet blir 
tillgängligt bara för vissa barn och stimuli såsom en motiverande teckningslärare eller 
konstnärliga förebilder hemma blir viktigare. Vygotskij menar att det enda sättet att hejda 
denna avstannande process är för bildpedagogerna att börja undervisa i bild och inte lämna 
eleverna att klara detta själva. Vygotskij menar att det är människans kreativa aktivitet som 
gör att vi utvecklar oss framåt och att ett tillbakablickande på det som redan existerar skulle 
göra att vi bara återskapade något som redan finns (Vygotskij, 2003). Gardner menar att 
skolan borde uppmuntra till kreativitet mer för att se till att den bibehålls även i skolan 
(Gardner, 2009). Detta menar han kan göras genom att eleverna uppmuntras till olika 
lösningsmöjligheter, uppmuntras till att utforska och ges möjlighet att möta kreativa, 
inspirerande personer i skolan. För att uppnå detta bör man se välvilligt på misstag och belöna 
nya innovationer och kreativa lösningar på problem. Att ha en accepterande inställning går 
linje med det som Csíkszentmihályi talar om som förutsättningar till totalt fokus och i 
förlängningen flow i sitt arbete (Csíkszentmihályi, 2007).  

2.2.4	  Mentorer	  och	  inspiratörer	  till	  kreativitet	  
I alla kulturer och i alla tider har det funnits individer som man betraktar som visa (Craft, 
Gardner & Claxton, 2008). Förr i tiden i traditionella samhällen kunde det vara de äldre i 
samhället som bar på visdom som sedan dess har ersatts av ledare och experter med ett vidare 
perspektiv och mycket kunskap. Idag jobbar många mentorer inom ett visst område och har en 
särskild expertis. Anna Craft menar att i dagens samhälle är kreativitet en nödvändighet då 
samhället förändras väldigt snabbt och att det gör att man måste vara kreativ och flexibel för 
att hänga med i utvecklingen (Craft, 2008). Gardner talar om att till skillnad från hur det var 
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förr när utvecklingen skedde i ett långsammare tempo utan inverkan av media och internet var 
kreativitet inget man efterfrågade (Gardner, 2009). Idag har det blivit en stor efterfrågan på 
kreativt och innovativt problemlösande tänk i många sektorer för att det snabba tempot kräver 
det menar Gardner. Allan Knox menar att intresse är en viktig aspekt för den kreativa 
processen (Knox, 2011). Intresse kan leda till motivation och positiva känslor som glädje, 
nyfikenhet och en positiv attityd. En mentor kan vägleda och handleda med sin kunskap i den 
kreativa processen så att eleverna kan ta sig an utmaningar och bli inspirerade under arbetet. 
Att arbeta i en grupp med en lärare eller en mentor kan leda till dessa ingredienser som en 
person som arbetar i sin ensamhet kan gå miste om. Avsikten med det kreativa arbetet kan 
variera beroende på område. Knox menar att den gemensamma nämnaren är att det finns ett 
mål oavsett om målet är slutresultatet, eller den kreativa processen i sig, eller bådadera (Knox, 
2011).  

Tidigare har man förknippat kreativa människor med dem som har haft en svår barndom eller 
vuxit upp under svåra omständigheter där kreativitet fick växa upp ur tragedier (Gardner 
2009; John-Steiner, 1997). I boken Flow och kreativitet talar Pär Sörbom, docent i idé- och 
lärdomshistoria vid Uppsala universitet om att man redan under antiken ansåg sig kunna 
konstatera ett nära samband mellan konstnärligt och intellektuellt arbete och en melankolisk 
läggning (Klein, 2003). Aristoteles frågade sig redan då hur det kommer sig att många poeter, 
filosofer och politiker är melankoliker? Den kreativa människan, konstnär eller forskare, 
ställer större krav på sig själv att prestera, och eftersom den kreativa människan understryker 
det skapande draget i sin verksamhet kommer också omvärlden att med misstänksamhet se på 
den kreative när hon eller han gått i stå. Men idag kan även en uppmuntrande och 
stimulerande miljö från föräldrar eller skolan anses vara en faktor som gynnar en kreativ 
person att utvecklas (John-Steiner, 1997). I John-Steiners studier går hon tillbaka till 
barndomen hos kreativa individer för att se om hon kan härleda hur de var uppmuntrade. Den 
uppmärksamhet och uppmuntran konstnärer får i tidiga år från föräldrar eller lärare blir viktig 
för deras fortsatta utveckling (John-Steiner, 1997). John-Steiner pekar på att utveckling kan 
främjas av antingen svåra eller positiva livshändelser, men också som en mix av de båda. 
Barnet har ofta en ambivalent relation med vuxenvärlden vilket kan leda till en styrka i 
omfattningen av erfarenheter, men kan också stärka barnets besvikelser och frustration. För 
att barn ska vara kreativa måste de känna sig accepterade. Om barnet upplever rädsla för att 
göra ett misstag kan detta hämma kreativiteten och skapandelusten försvinner.  För de som 
senare blivit konstnärer menar John-Steiner att det inte nödvändigtvis handlade om att deras 
teckningar var bättre än andra elevers, utan att de fick uppmuntran av vuxna och att de blev 
sedda för att de skapat spelade störst roll i den fortsatta motivationen till att vara kreativ. 
Många av konstnärerna kände sig också annorlunda än de övriga eleverna och i brist på de 
egenskaper som räknades, som att vara sportig eller bra i matte, fick de en naturlig roll i 
skolan med att teckna affischer eller måla dekorer (John-Steiner, 1997). I biografin Jag av 
konstnären Carl Larsson får man insyn i hur han upplevde sitt förhållande till skapandet och 
kreativiteten (Larsson, 1953). Larsson beskriver sin relation till fadern som komplicerad och 
han blev övergiven av honom som liten pojke. Tidigt upptäckte han sin tjusning över 
blyertspennan och att skapa saker med händerna. Han beskriver det som att upptäcka sin 
omvärld med pennan och saxen. Tidigt blev han uppmärksammad som en begåvning i skolan 
av sina lärare som uppmuntrade fortsatt engagemang inom skapandet. Efter den vanliga 
grundskolan fick han redan som pojke börja på antikskolan där han fick fördjupa sig i ritning. 
Skolan beskrivs som talangdödande, men att den skapade tålamod och dygd som han senare i 
sin konstnärskarriär haft stor nytta av. Han upplevde sin egen kreativitet som starkast när han 
var fri från stressen och distraktioner. Också de gånger han kände döden eller ångesten 
närvarande så kände han en ökad resurs i sin kreativitet. Det nödvändiga självförtroende man 
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behöver som konstnär fick han av sin fru som stöttade honom och lyfte honom i hans tro på 
sin egen förmåga. Det som Larsson beskriver om sitt liv som konstnär stämmer överens med 
de som John-Steiner sett som gemensamt för konstnärer (John-Steiner, 1997). Många 
konstnärsbiografier nämner just deras föräldrars uppmuntran som en viktig del. Intresset från 
föräldrarna som uppskattar sina barns talanger är extra viktigt om skolan misslyckas med att 
uppmuntra elevernas konstnärliga utveckling. Men John-Steiner säger också att försök till att 
göra ett led mellan orsak och verkan kan vara missledande. De influenser som påverkar 
tillväxten av kreativa tänkare är inte arrangerat i rutnät eller kronologisk ordning, utan det är 
det totala räknas. Nutid, dåtid, det historiska och det existentiella som inte är lätt att separera 
från sinnet. Vad som gett konstnärer mod till att välja kreativa yrken menar John-Steiner är att 
konstnärer har ett rikt intellektuellt liv från hemmet. Många mindes sin barndom där man 
fokuserade på naturen, det skrivna ordet och teateruppsättningar. De minns också de intensiva 
diskussionerna kring matbordet och att föräldrarna uppmuntrade till att höra deras åsikt om 
olika ämnen (John-Steiner, 1997). Det var föräldrarnas uppmuntran som hade större betydelse 
för deras utveckling än vad specifika lärare hade. John-Steiner tar i sin bok upp olika exempel 
på detta genom intervjuer med konstnärer om hur de ser på kreativitet och när de upptäckte 
lusten för att skapa visuellt. Konstnären Oskar Kokoschka uttrycker det såhär: ”Att lära sig 
om sin omvärld är att erfara platser” (John-Steiner, 1997, s.21). Han säger att en viktig 
upptäckt i hans barndom var att ögon kan nå längre än händer och att man kommer i kontakt 
med omvärlden med hjälp av sina ögon. Många konstnärer kan komma ihåg sitt första starka 
visuella möte. Kokoschkas ord:”Though I was unable to reach the wall from the cot, I 
remember the pattern of wallpaper on it-a scattering of gaily colored flowers… For as long 
as I can recall I have lived in space not in time… My childhood memories are not co-
ordinated chronologically, as you might expect in a biography, but visually” (John-Steiner 
1997, s.21). Enligt Steiner råder det ingen tvekan om att inspirerande undervisning i 
kombination med tillgång till material och självständigt arbete är viktiga element för kreativ 
utveckling (John-Steiner, 1997). Många artister ser trots detta sig själva som ”Self made”, 
men kan ofta i studier ändå nämna en betydelsefull lärare under deras tid som studenter som 
uppmuntrade dem på ett inspirerande sätt. Speciellt viktig kan en lärares roll vara då 
föräldrarna kanske inte är närvarande eller inte uppmuntrar till skapande. De flesta stora 
konstnärer som man kan nämna från historien hade lärare och mentorer de såg upp till. För att 
nämna några stora namn under renässansen studerade Leonardo da Vinci, Raphael och 
Michelangelo alla de stora mästarna innan dem för att bemästra tekniker (John-Steiner, 1997). 
Då gick undervisningen ut på att observera mästarna och få sina egna verk kommenterade. 
Detta lärlingssystem var starkt och lät kunskaperna leva vidare generation efter generation. 
Konstnärer som lär sig sina kunskaper i akademier och skolor och som är utsatta för de 
klassiska kunskaperna inom sina ämnen drar inte alltid nytta av dessa erfarenheter menar 
John-Steiner. Det är en fin balansgång för individen om skolan erbjuder för mycket eller för 
lite undervisning. I deras behov att hitta lärare från förr finns det ett erkännande om hur 
viktigt det är med en intensiv och personlig koppling. Detta för att kunna inspireras och 
identifiera sig med tidigare konstnärer inom yrket (John-Steiner, 1997). När ett sådant band är 
etablerat undersöker eleven de dyrbara kunskaperna med ett uppslukande sug som är 
kännetecknande för kreativa individer menar John-Steiner. På det här sättet fördjupar de och 
stimulerar deras skicklighet och ger näring till deras intelligens inte bara i deras unga år som 
lärlingar utan också återkommande under deras aktiva år som verksamma konstnärer. Knox 
beskriver att en god lärare inom konst och kreativitet bör uppmärksamma både processen och 
resultaten (Knox, 2011). Läraren bör uppmärksamma både de estetiska och de materiella 
målen.  
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2.2.5	  Kreativitet	  inom	  didaktiken	  
Om myterna kring konstnärers kreativitet vore sanningar och om bildskapande var en 
medfödd begåvning vore det tveksamt om detta kunde läras ut och förstås. I Lars Lindströms 
Kan kreativitet läras ut (Lindström, 2007) skriver Lindström om den romantiserade synen 
kring konstnären som beskrivits tidigare, vars kreativitet hämmas av undervisning som istället 
blir störande för den urkraft som den skapande människan innehar. Csíkszentmihályi 
beskriver att skolornas strävan efter problemlösning istället för problemformulering kväver 
kreativiteten (Csíkszentmihályi, 2007). På det stora hela föredrar skolsystemen intellektuella 
studier före estetiska (John-Steiner, 1997). Frågar man sig istället om resultatet är en produkt 
av en process av prövande och eftertänksamhet så blir kreativitet något tillgängligt för 
studium och observationer. Enligt citat av författaren och sjukgymnasten Anders Nässil ifrån 
boken Kreativitet och Flow, finns det möjligen två skapandeformer: en romantisk vid 
sällsynta fall inspirerade ögonblick och en vetenskapligt grundad ofta kontrollerbar (Klein, 
1990, s.142). Nässil skriver att skolan ofta skapar ett oönskat resultat och motstånd. Han 
ifrågasätter om det är möjligt att utifrån stimulera andra människor till skapande (Klein, 
1990). Han menar att franska skolan har rykte om sig att vara mer avantgardisk, 
uppfinningsrik, stimulerande och realistisk. Kontrasten är den obligatoriska skolans hårda 
form inspirerad av armén och kyrkan. Nässil menar att föräldrar glatt visar upp sina 
femåringars alster och teckningar medan de tre år senare förfäras över barnets kontroversiella 
alster. Barnet förklarar också högre upp åldrarna att denne inte kan rita eller måla som den vill 
för det finns regler för hur det ska se ut. Vidare säger han att skolans grundidé verkar 
kontraproduktiv där unga människor med ett psykofysiskt behov av att röra sig, tvingas sitta 
stilla i samma rum och sysselsätta sig med samma aktivitet som de andra eleverna samtidigt. I 
denna situation tycks förutsättningarna att befria de skapande krafterna vara få. Detta löper i 
stil med det som Sir Ken Robinson talar om i föreläsningen Schools kills creativity (Robinson, 
2006). Robinson berättar om en flicka som inte kunde sitta stilla som barn och hade problem 
med att fokusera i skolan. Detta skapade stor oro hos flickans mamma. En specialist på barn 
bedömde flickan och drog slutsatsen att flickan är fullt frisk och att hon är en dansare. 
Poängen som Robinson ville göra är att alla har sina förmågor och utvecklar man individens 
sätt att lära sig och uttrycka sig kan denne nå mycket längre i skolan samt uppnå sin fulla 
potential.  

2.2.6	  Kreativitet	  och	  miljö	  
Folke Dahlqvist är utbildad pedagog och har skrivit boken Kreativitetsteorin som behandlar 
kreativitetens fem aspekter (Dahlqvist, 1998). Dessa fem aspekter ska ha betydelse för att 
skapa förutsättningar för kreativitet. Dahlqvist tar upp tidpunkten som en viktig betydelse. 
Med tidpunkt menar han då man bäst arbetar under dagen och får flest idéer. Detta är 
individuellt då vissa arbetar bättre på dagen och andra på kvällen. Kreativa rummets betydelse 
tar han upp som den andra aspekten. Med detta menar han i vilken miljö man får flest idéer. 
Miljön kan variera från person till person och alla har olika kreativa rum där de får flest idéer 
och känner sig kreativa. Interaktion i grupp är en annan aspekt som benämns som klimatet. 
Att arbeta i en grupp man trivs i kan stimulera skapandeprocessen. Vikten av rätt miljö som är 
behaglig och inspirerande är den fjärde aspekten. Inspirerande miljö är olika för olika 
människor menar Dahlqvist. Som femte och sista kommer vikten av att spara på goda idéer 
och arkivera dem på lämpligt sätt genom t ex anteckningsbok. Detta kallar han för redskap.  
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3.	  Metod	  
 

3.1	  Enkätstudie	  med	  öppna	  frågor	  
Enkäter är ofta förknippade med kvantitativa studier där man samlar statistik (Trost, 2012) 
Mitt intresse i svaren låg i att finna ett mönster utifrån mina frågor där informanterna kunde 
komma med personliga berättelser i ämnet. Därför valde jag att utgå från en hermeneutisk 
tolkning (Ödman, 1979). Hermeneutik betyder tolkningslära och kan användas som metod när 
man vill försöka förstå och tolka olika händelser, personligheter eller kulturprodukter. 
Tolkningsakten innehåller två viktiga aspekter menar Ödman. Först handlar det om att 
frilägga mening och sedan tilldela mening. Av tolkningsakten finns det två olika inriktningar. 
Den ena går från nuet tillbaka till det förgångna och den andra från nuet mot framtiden. I 
enkäten valde jag att förtydliga begreppen jag frågar om (Trost, 2012). Detta var ett sätt att 
minska risken för missförstånd kring begreppen och förtydliga vad jag var ute efter att 
undersöka. Min undersökning bygger på ett subjektivt urval som inte baseras på kön eller 
ålder, utan samtliga informanter är vuxna konstelever. Frågeformuläret saknar svarsalternativ 
och innehåller få frågor men svaren kan bli övergripande till sin natur (Trost, 2009/2012). 
Materialet från svaren har tolkats och kategoriserats. Enkätfrågorna har baserats på uppsatsens 
frågeställning samt kunskapsbakgrund (bilaga 1). De flesta enkäterna skickades ut per e-mail 
av tillgänglighetsskäl och en mindre del delades ut på plats i den ena av konstskolorna. Ingen 
av de informanter jag träffade på plats fick ta del av frågorna i förväg, utan de grupper jag valt 
ut till enkäterna fick dem samtidigt. Detta med tanke på att frågorna inte skulle diskuteras 
bekanta informanter emellan. Skolornas rektorer meddelades om min studie via e-mail, där de 
kunde godkänna min undersökning. De hjälpte mig även att få tillgång till mailadresser till 
eleverna.  

På konstskola 1 (se sid 14) avtalades en tid då jag kunde komma och dela ut enkäten till 12 
svarsdeltagare med en kort presentation om vad min undersökning handlade om. 
Informanterna informerades även om att alla svar och uppgifter om personer skulle vara 
anonyma. Undersökningen tog sammanlagt ca 60 min av elevernas tid. De elever som inte var 
på plats den dagen fick enkäten via e-mail. Mailsvaren kom inom en vecka och gav ytterligare 
fem svar. Sammanlagt fick jag svar från 17 personer men på grund av för otydlig skrift på två 
av dem fick jag avvara dem i min studie vilket gav mig totalt 15 användbara enkätsvar från 
konstskola 1. 

På Konstskola 2,3,4 och 5 (se sid 14) kontaktades eleverna per e-mail med hjälp av en 
maillista som delgivits mig via skolornas personal. Alla svar mailades ut samtidigt men 
svaren kom med ett tidsspann mellan 1 timma till 6 veckors tid. Efter första utskicket fick jag 
enbart fem svar från konstskola 2. Efter ytterligare en vädjan fick jag ihop 14 svar från 
konstskola 2 samt 1 svar från konstskola 3. Svar från konstskola 4 och 5 uteblev.  

Fördelen med den valda metoden var att den var billig och effektiv när man väl fick svar. 
Frågorna jag hade utformat (bilaga 1) gav tillräckligt stoff och informanterna verkade ha 
förstått frågeställningarna. Detta hade innan varit en oro, att de svarande inte skulle förstå vad 
jag önskade undersöka med frågorna. För att undvika missförstånd la jag till 
begreppsdefinitioner i enkäten. En svårighet med en kvalitativ studie och med enkäterna är 
tolkningsdelen av arbetet. Den sammanställande delen där tolkning och kategorisering tillkom 
var utmanande. Jag var i min undersökning dock medveten om att en kvalitativ undersökning 
kan ge mycket stoff som kräver att man systematiserar tolkningen (Trost, 2012).  
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3.2	  Urval	  
Urvalet var baserat på att jag ville undersöka ett fenomen som handlar om en upplevelse och i 
det här fallet när man utför konst eller bild. Mina informanter är vuxna konstelever med ett 
åldersspann från 18 år och uppåt. Jag valde vuxna elever istället för barn då jag ville försäkra 
mig om att informanterna skulle förstå vad jag undersöker. Också för att min upplevelse är att 
motivationen att skapa och inte skapa blir mer segregerat med åldern och att bara vissa dras 
till att göra det och därmed intresserar det mig personligen i min roll som utövande konstnär 
och konstpedagog. Jag har också gjort detta urval då de flesta informanterna valt att lägga 
nästan all sin tid inom ämnet. De om några borde ha en stark motivation till varför de valt att 
fortsätta med skapandet. Min tro är då också att de sannolikt upplevt starka känslor till detta 
ämne och känt sig både kreativa och upplevt ett flow i sitt arbete. Barn och yngre vuxna 
upplever sannolikt också dessa känslor när de skapar om de är intresserade av ämnet men jag 
valde de vuxna i hopp om att få nyanserade svar som också grundar sig på livserfarenheter 
och hos elever i konst på avancerad nivå. Av forskningsetiska skäl kan jag inte namnge 
skolorna då jag när jag tillfrågade skolorna lovade dem att få vara anonyma (Trost, 2012; 
Vetenskapsrådet, 2011). 

Konstskola 1 

Drygt hälften av informanterna, alltså 17 stycken, går på en skola med klassisk akademisk 
inriktning. Denna skola skriver på sin hemsida att den härrör med traditioner från 1500-talet 
och kan även nämna mästare i nedstigande led fram till idag. Skolan arbetar med att ge 
eleverna tekniker inom teckning, kol och måleri efter en strikt planering där man ska uppnå de 
olika stegen för att få gå vidare i studieplanen. Egna tolkningar och framställning av bilder ur 
t ex fantasin uppmuntras inte. Det viktiga är att träna ögat att se verkligheten och kunna få ner 
den på sitt papper eller sin duk. Eleverna kan arbeta med ett projekt i månader tills de fått 
godkänt av lärarna att gå vidare till nästa nivå.  

Konstskola 2, 3, 4 och 5 

Generellt sett har skolorna och konststudenterna gemensamt att de är från förberedande och 
eftergymnasiala konstskolor. Skolorna erbjuder ettåriga till treåriga utbildningar. De tre 
skolorna har gemensamt att de arbetar genom att tala om att de vill stimulera till kreativitet 
och ett undersökande arbetssätt. Samtliga talar om deras anknytning till samtidskonst och att 
elever uppmuntras till att ifrågasätta och vidga sina perspektiv. 

Alla fem skolorna har gemensamt med varandra att de tar in studenter genom 
antagningsprover, man ska vara över 18 år, det kostar en avgift varje termin samt att det 
räknas som eftergymnasiala utbildningar.  

3.3	  Bortfall	  
Totalt skickade jag ut drygt 80 enkäter till fem olika konstskolor i Sverige (bilaga 1). Innan 
jag fick in svar hade jag satt ut ett minimum på att minst få in 10 svar från minst två skolor 
alltså sammanlagt 20 svar. Från Konstkola 1 kunde jag med säkerhet veta att jag kunde få svar 
då jag till stor del gjorde ett bekvämlighetsurval då jag varit elev och arbetat på den skolan 
(Trost 2012). Där fick jag in sammanlagt 17 svar varav två var obrukbara, vilket resulterade i 
att 15 kunde användas för undersökningen. Från Konstskola 2 hade jag en ingång eftersom jag 
kände en elev som gick där, men har själv ingen personlig relation med varken elever eller 
lärare i skolan. Av de drygt 40 elever jag mailade ut till fick jag i första vevan enbart 5 svar 
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men efter ett andra utskick fick jag 9 till vilket sammanlagt utgjorde 14 svar. Till Konstskola 
3 skickade jag ut 27 enkäter och fick enbart 1 svar. Till Konstskola 4 och 5 skickades de 
resterande totala antalet men svar uteblev trots två upprepade utskick. Totalt fick jag alltså in 
30 svar som jag brukat i min studie.  

3.4	  Bearbetning	  och	  tolkningsmetoder	  
Då en kvalitativ studie kan ge stor datavolym och mycket text har bearbetningen varit 
komplicerad. De delar som visat sig relevanta för studien har identifierats i förhållande till 
frågeställning och syfte (Trost, 2012). Resultaten har ordnats efter viktiga återkommande ord, 
begrepp och mönster. I resultatet och tolkningsdelen presenterar jag svaren utifrån en 
kvantitativ uppställning med siffror där jag redovisar hur många som svarat lika på frågorna i 
enkäten. Till detta stödjer jag siffrorna med citat från valda representativa informanter (Trost, 
2012). 30 svar ligger sammanlagt till grund för arbetet. Namn på personer har bytts ut för att 
skydda personer och platser. Efter varje underrubrik, alltså kategorierna på frågorna följer en 
kvalitativ tolkning av svaren(Trost, 2012). Detta för att tolkningen ska vara överskådlig. 
Stoffet från informanterna har till största delen varit rikligt och detaljerat och har därför gett 
utrymme för tolkningar vilket kan ses som en fördel med kvalitativ tolkning (Trost, 2012). 
Nackdelen är att dessa tolkningar kan bli för subjektiva med forskarens egna erfarenheter. Jag 
har dock efter bästa förmåga försökt hålla fokus på att arbetet ska ha en objektiv 
framställning.  

3.5	  Metoddiskussion	  
Sammanställningen och bearbetningen av materialet var en tidskrävande process där mycket 
av tiden spenderades med att strukturera upp de svar jag fått. Trots att enkäten enbart bestod 
av tre frågor gav det tillräcklig mängd information utan att jag behövde skicka ut 
kompletteringar. Anledningen till att jag valde att begränsa mig till tre frågor var att jag med 
större sannolikhet skulle få fler svarande samt att jag ville nå det centrala i min frågeställning. 
Att jag hade skrivit tydliga begreppsdefinitioner på enkäten anser jag ha varit till stor hjälp för 
informanterna då jag aldrig fick följdfrågor på vad som undersöktes eller hur man skulle 
svara. Det svåraste med min undersökning anser jag ha varit att få svar på enkäterna. Vid 
kontakttillfällena med skolorna har det stundvis upplevts som något besvärligt när jag 
informerat om min uppsats samt önskat uppgifter om mailadresser. Det är en utmaning att 
vara i en behövande position där det krävs att man får hjälp av andra och deras goda vilja för 
att gå vidare i sin undersökning. Tillvägagångsättet med att dela ut enkäter på plats var en 
effektiv metod i fråga om tid då jag fick in alla enkäter inom en timme. Min uppfattning är 
dock att detta inte hade varit lika enkelt om rektorn och eleverna inte hade känt mig 
personligen. Jag föreslog möte på de andra skolorna men de själva föredrog kontakt via e-
mail. En av skolorna motiverade detta med att folk inte skulle känna sig tvingade att svara 
som de kunde göra om ett möte hade bestämts. Mailenkäten var mindre tidseffektiv och var 
inte den mest önskvärda metoden då det kunde gå sex veckor innan jag fick svar. Det blev 
dessutom ett stort bortfall, men det är en billig och bra metod vad det gäller att komma i 
kontakt med många samtidigt.  

4.	  Resultat	  och	  Tolkning	  
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Här redovisas resultaten av det undersökta materialet som använts i studien. Vissa informanter 
har hållit sina svar korta med några få meningar medan andra svävar ut i svaren och ger 
tydliga exempel på situationer. När jag tolkade data från mina informanter kunde jag inte 
urskilja några skillnader på svaren mellan Konstskola 1 och Konstskola 2 och 3. Därför har 
jag valt att inte särskilja dem i min redovisning av resultaten. 

4.1	  När	  i	  konstelevernas	  skapande	  upplever	  de	  kreativitet	  
och	  flow?	  	  
Av de 30 svarade 29 att de kan uppleva sig kreativa och ha flow när de kommit in en bit i 
skapandet  

”Det är oftast först en bit in i mitt skapande som jag känner ’flow’ när jag börjar få 
grepp om det och den ena idén efter den andra föds och jag glömmer tid och rum”.  

28 av 30 beskrev samma tillstånd när de kände sig lugna i sinnet.  

”Det är viktigt att inga andra tankar stör mig. Att jag är nöjd och lugn i mig själv i 
stunden”. 

20 av 30 angav att de upplever flow när de inte känner sig distraherade av sin omgivning.  

”När jag får jobba ostört utan avbrott i en lugn och harmonisk miljö. Jag trivs bäst i en 
ordnad omgivning”. 

17 av 30 kopplar ihop upplevelsen av flow och kreativitet med att glömma tid och rum.  

”När den ena idén efter den andra föds och jag glömmer tid och rum.” 

12 av 30 poängterar vikten av att tro på sin egen förmåga.  

”När jag värmt upp tecknandet/målandet och fått anledning att känna självförtroende 
ifråga om min egen förmåga” 

12 av 30 nämner också i sina svar att de bäst upplever kreativitet och flow när det inte ställs 
för stora krav på dem utifrån.  

”När jag inte har krav på vad jag ska framställa och när jag känner att jag har många 
idéer och inspiration”. 

10 av 30 nämner att det ofta sker när målet är tydligt och att projektet är intressant.  

”Oftast har jag just en konkret bild av hur resultatet ska se ut. Så jag brukar få bäst 
flow i arbetet när det är t ex lektioner när vi ska lära känna ett material och öva med 
det.”.  

9 av 30 informanter nämner ordet ”att ha roligt” som synonym med känslan av kreativitet och 
flow.  

”När jag roar mig själv eller är riktigt förbannad känner jag ’flow” 

9 av 30 nämner också att vara fullt närvarande i det man gör för stunden.  
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”Att inte på förhand tänka/veta hur det jag gör ska bli utan bara vara närvarande i 
processen”.  

3 av 30 talar om att släppa taget och släppa kontrollen.  

”När jag äntligen släpper taget och bara låter saker hända”.  

1 av de 30 informanterna svarade att hon aldrig upplevt flow och sällan känner sig kreativ.  

”Tror inte att jag upplever flow, känner mig sällan kreativ heller” 

4.1.1	  Tolkning	  
Av undersökningen framgår att samtliga informanter anser att det är viktigt att ha kommit in 
en bit i arbetet för uppleva kreativitet och flow. Av svaren att döma är det olika 
omständigheter som kan göra att man har lättare eller svårare att komma in i sin uppgift. Att 
inte bli distraherad, att inte ha stress hängande över sig, att ha tillåtelse från sig själv eller 
andra att endast fokusera på den uppgift man har framför sig. Csíkszentmihályi nämner att för 
att få en känsla av flow behöver man uppnå fullständig koncentration (Csíkszentmihályi, 
1992/2006). För att nå en fullständig koncentration kan det behövas en startsträcka för att 
komma in i arbetet. Att uppleva att man har tid för sin uppgift. Detta kan kanske hänga ihop 
med känslan av att inte bli distraherad eller att känna sig stressad. Tydligt kunde man utläsa 
av resultaten vikten av att ha ett mål, ha tid på sig och att känna sig orädd för att göra fel. 
Detta stöds också i artikeln av Lars Lindström (Lindström, 2007) där han jämfört profilerade 
klasser i bild med vanliga klasser i grundskolan. Studien visar att barns kreativitet gynnas av 
att barnen i de profilerade klasserna får mer tid att fördjupa sig i och slutföra sina arbeten samt 
att lärarna arbetar i mindre klasser med eleverna och att de har mycket tid med eleverna. De 
svar som skiljer sig är kopplade till frihet och stora känslor som att vara förbannad eller 
ledsen, men har ändå ett tydligt samband med att känna sig förlorad i det man gör och 
uppslukad av processen och vikten av att vara orädd att göra fel. Klein talar om kreativitet 
som att personen drivs av problemlösningen och upptäckarglädjen (Klein, 1990). 17 av 
informanterna kopplar ihop känslan av flow med förändrad tidsuppfattning förknippat med 
när de är helt inne i sina projekt. För att komma in i sina projekt behövde flertalet känna sig 
lugna i sinnet. Csíkszentmihályi nämner i sina åtta punkter (s.5), att en känsla av tid 
försvinner när man når en total koncentration och fokus (Csíkszentmihályi, 1992/2006). 12 av 
informanterna poängterar vikten av att tro på sin egen förmåga och att kraven inte är för höga 
på dem utifrån. Med tro på sin egen förmåga kan man tolka det som om att informanterna vill 
känna att de har möjlighet att klara av uppgiften och känner att deras kapacitet håller i 
förhållande till uppgiftens utmaning. Flertalet av informanterna svarade att tron på sin egen 
förmåga i samband med en tydlig uppgift är av stor vikt. Det finns dock inga tydliga 
skillnader inom svaren beroende på skola. Tron på att de kan klara av uppgiften hänger 
samman med att kravet och pressen utifrån inte får vara hög. Tillräckligt stor utmaning men 
med tron på att man klarar uppgiften beskriver Csíkszentmihályi som en tydlig koppling till 
flow (Csíkszentmihályi, 1992/2006). Om kravet är för högt kopplas det i många fall ihop med 
en känsla av att inte vilja fortsätta och ge upp. Några av dessa 12 vidareutvecklar sina svar 
med att beskriva att de behöver ha avsatt tid eller ha mycket tid på sig. Tiden som krävs för att 
de ska hitta ett mål och inte känna sig stressade. Ett fåtal av informanter (9 st) nämner en 
direkt koppling mellan att ha roligt och flow och kreativitet. Något som kan tolkas som 
synonymer till detta är att projekten ska kännas intressanta, stimulerande, engagerande. 
Knoop skriver om glädjen i lärande, men nämner också att när man har roligt utvecklas man 
och har större möjligheter till fokus och att kunna nå sin kreativa potential (Knoop, 2002). 
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Csíkszentmihályi menar att glädjen och att ha roligt engagerar oss i uppgifter och gör att vi 
kan växa i vår uppgift och utveckling. (Csíkszentmihályi, 1992/2006). Knox talar i sin tur om 
att positiva känslor som glädje och flow är viktigt för den kreativa processen (Knox, 2011). 
En av de trettio svarande upplever att hon aldrig upplevt flow. De resonemang hon för är att 
hon är osäker på sig själv och aldrig upplevt att hon är bra på någonting. Hon ifrågasätter sig 
själv och beskriver att hon är rädd för att göra fel. Hon tror själv att det har med dåligt 
självförtroende att göra. Csíkszentmihályi, menar att för att uppleva flow behöver man ha 
tilltro till att man klarar av uppgiften (Csíkszentmihályi, 1992/2006). 

4.2	  Vilka	  förutsättningar	  krävs	  för	  att	  konsteleverna	  ska	  
uppleva	  flow	  och	  kreativitet?	  
23 av 30 lyfter fram att en städad miljö är en förutsättning.  

”Utrymme, en bra ateljéplats, bra ljus, material. Att ha det välstädat och 
välorganiserat. Inte skräpigt, trångt, mörkt” 

22 av 30 nämner fokus som en viktig punkt. Det får inte finnas parallella uppgifter som stör.  

”Det är viktigt att den nuvarande uppgiften är den rätta för stunden och att jag inte 
bara skjuter på något annat med högre prioritet för att slippa ta tag i det.” 

22 av 30 informanter nämner gott om tid som en viktig faktor för flow och kreativitet.  

”Medvetenhet om att man har gott om tid och slipper stressa. För varje gång man 
avbryts av olika anledningar tar det oftast minst femton minuter innan man uppnått en 
bra koncentrationsnivå. Då krävs gott om tid för att komma in i tillståndet.”  

15 av 30 menar att frånvaron av krav och därmed rädslan att göra fel uppmuntrar till flow.  

 ”Oftast när man är i en ganska kravlös situation där rätt eller fel inte spelar någon roll  
så kan det vara lättare att komma in i arbetet och svepas med.” 

13 av 30 anser att det är viktigt att inte ha med sig några störande tankar och 
vardagsbekymmer.  

”Att jag kan koppla bort allt runtomkring. Att det inte finns några vardagskrav utifrån” 

7 av 30 betonar att uppgiften skall vara intressant att jobba med.  

”Ett spännande och utmanande projekt som får ta lite tid (minst 3 timmar)” 

1 av 30 skriver att ett lågt känslotillstånd kan inbjuda till flow.  

”Dessutom kan viss inspiration infinna sig när jag känner mig låg till humöret. Att 
skapa något kan vara terapeutiskt och kan leda till vad som kan uppfattas som flow”.  

4.2.1	  Tolkning	  
Miljön lyfts tydligt fram av informanterna som en förutsättning för flow och kreativitet. I den 
tidigare forskning som jag redovisat för nämns miljön förhållandevis lite till hur många som i 
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enkäten sa att det var av stor vikt. Dahlqvist talar dock om miljöns betydelse för inspiration 
och den kreativa processen (Dahlqvist, 1998). Linder & Breinhild Mortensen nämner att goda 
betingelser för flow är en god organisation, struktur, engagemang och motivation (Linder & 
Breinhild Mortensen, 2006). De lyfter dock fram att det inte innebär att man behöver lyxiga 
faciliteter däremot behövs en omgivning där man känner sig trygg och ordnad nog att kunna 
arbeta i. Vikten av att ha lugn och ro i sinnet lyfts i studien fram av svarsresultaten. Lugn och 
ro i sinnet kan ses som en förutsättning för att kunna koncentrera sig. Total koncentration på 
vad vi gör är en av de åtta huvudfaktorer som Csíkszentmihályi redovisar som förutsättningar 
för flow (Csíkszentmihályi, 1992/2006). Linder & Breinhild Mortensen menar att för att 
uppnå total koncentration bör distraherande faktorer avlägsnas (Linder & Breinhild 
Mortensen, 2006). Svaret på vad detta betyder för informanterna varierar. Vissa vill arbeta 
nära andra med musik i bakgrunden medan andra behöver ensamheten för att kunna fokusera. 
Dock kan man tolka ur informanternas svar att de inte kan ha distraherande moment som stör 
deras mentala fokus oberoende om det för vissa innebär stressfri tid eller tyst och ensamt. Att 
ha tid och inte bli avbruten i sitt arbete upplever de flesta att det är ett måste och det nämns 
ofta i svaren av informanterna. Precis som Csíkszentmihályi nämner så måste man ha en 
tillåtande inställning till det man gör och ge det tid för att nå flow-tillståndet. En av 
informanterna skriver att tid är det svåraste momentet att få till. Vidare beskriver hon hur ett 
liv som fulltidsarbetande mamma gör att tiden är knapp till hennes skapande och att ett dåligt 
samvete över att hon borde vara någon annanstans med barnen kan göra att flow och 
kreativitet ibland känns som en omöjlighet. Av Csíkszentmihályis åtta faktorer nämns 
nummer 8 (se s.5) att en förändrad tidskänsla där timmar kan kännas som minuter är en 
förutsättning för flow. Har man uppdelad tid eller splittrat fokus som informanten beskriver 
kan man tolka det som att känslan av att vara fri att hänföra sig i något uteblir. För att kunna 
komma in i sitt arbete krävs möjligheten och tiden att vara närvarande i nuet. En av 
informanterna berättar om olika tekniker där de disciplinerat sätter en timer på allt i 20-40 min 
och jobbar utan avbrott under denna tid och tar sedan en tio minuters paus. Detta sker ofta för 
att försöka framkalla ett flow i arbetet när det känns trögt. Disciplin nämns återigen i form av 
att tillåta sig gå upp helt i något. Också att ha disciplin att utföra en uppgift utan att lockas av 
distraktioner vilket är olika lätt. Återkommande i svaren är att det ska vara med en känsla av 
kravlöshet och att ingen dömer en. Csíkszentmihályi talar om att ha en tillåtande inställning 
till det man gör och ge det tid för att nå flow-tillståndet. Rädsla att göra fel eller att inte tro på 
det man gör motverkar villkoren. En av informanterna talar om automatiserad kunskap som 
en källa till flow. Csíkszentmihályi nämner att uppgiften ska vara utmanande men ändå inom 
räckhåll för vad man kan uppnå. Automatiserad kunskap behöver inte betyda en utmaning, 
utan kan mer liknas vid ett monotont arbete där man låter tankarna flyta iväg likt när man 
diskar, tar en promenad eller gör något annat förhållandevist enkelt och rogivande. Frågan är 
om det kan räknas som samma sak som flow. Enligt min tolkning är det inte frågan om flow 
då eftersom det just är automatiserad kunskap. Detta blir svårtolkat dock eftersom till viss del 
är känslan av flow subjektiv och kan variera från person till person när den infinner sig. 
Automatiserad kunskap avlägsnar kanske stress och genom avlägsnad stress kan man uppleva 
att man befinner sig i ett tillstånd av flow. Personen nämner dock som så många andra 
informanter tidsaspekten som en viktig faktor. En av informanterna förknippar starka känslor 
med kreativitet och flow. De känslor och tillstånd som nämns är eufori, apati, rus och att vara 
låg. Csíkszentmihályi nämner inte detta som något specifikt i förhållande flow och kreativitet, 
inte heller de andra informanterna. Det utesluter dock inte att de andra informanterna inte kan 
uppleva detta då de är låga till humöret utan mer att de kanske inte associerar frågan om flow 
till det tillståndet och den känslan. Tittar man på de faktorer som tidigare förknippats med 
kreativa personer har känslighet och svårmod varit vanligt förekommande (John-Steiner, 
1997; Klein, 2003).  



 
 

20 

4.3	  Upplever	  konsteleverna	  att	  en	  lärare	  kan	  skapa	  
förutsättningar	  för	  kreativitet	  och	  flow?	  
27 av 30 tycker att en lärare bör ge gott om tid för att komma in i en uppgift och att man som 
elev hinner bli sedd. 

”Uppmuntran till att ta sig tid att fortsätta ge utrymme att jobba. Man vill också känna 
sig sedd av läraren” 

 26 av 30 svarar att uppmuntran och positiv feedback kan skapa goda förutsättningar för 
kreativitet och flow.  

”Uppmuntran eller konstruktiv kritik kan hjälpa till att bidra till ökad skaparlust. 
Samtidigt måste man beakta att för vissa elever kan detta enbart fungera stävjande” 

20 av 30 beskriver att de behöver känna ett tillåtande klimat där man inte är rädd att 
misslyckas. 

”Något som jag tänkt mycket på är vikten av att tillåtas att misslyckas. Att vägledas om 
man råkar gå in på fel stig, men samtidigt inte bli avbruten varje gång man snubblar 
till” 

15 av 30 upplever det stärkande och uppmuntrande när läraren har tilltro till elevens förmåga 
och att detta i sin tur kan leda till flow och kreativitet.  

”När jag känner tillit från läraren att denna tro på mig så vågar jag tro på mig själv 
och pröva mig fram” 

13 av 30 beskriver att läraren kan bana väg, inspirera och vägleda. 

Jag tycker att en lärare kan bana väg och inspirera till kreativitet genom att ge vägleda 
mig genom arbetet och ge mig kunskaper” 

10 av 30 förklarar vikten av att läraren skapar en god stämning och inte fokuserar på 
perfektion 

”Att främja en god stämning med fokus på kreativitet och skapande, och minska fokus 
på perfektion kan ibland hjälpa” 

7 av 30 beskriver förtroende för läraren som en viktig förutsättning 

”Viktigast för mig är relationen till läraren – att jag känner förtroende, har hittat ett 
gemensamt språk, känner att läraren är beredd att driva mig vidare”.  

4 av 30 anger att läraren bör ge verktyg och vägledning i att hitta spännande projekt.  

”Ja, jag tycker att en lärare kan bana väg och inspirera till kreativitet genom att ge mig 
verktyg, kunskaper och en idé att arbeta med.”	  

1 av 30 menar att avslappnande övningar kan skapa de rätta förutsättningarna. 
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”Om en lärare kan skapa de förutsättningar för detta skulle det kunna vara att utstråla 
en sådan atmosfär eller att inleda med avslappningsövningar, yoga. Det låter sig sällan 
göras om man inte har mycket tid” 

1 av 30 nämner små belöningar i arbetet. 

”Små belöningar utöver ord kan vara ett energiskapande verktyg, då det kan förstärka 
vi-känslan och familjekänslan i en grupp. Den typen av avbrott kopplade till en 
njutningsbelöning har, i min erfarenhet, visat sig effektiva.” 

1 av 30 informanter nämner vikten av en styrande lärare där uppgiften är klar och har strama 
ramar. 

 ”För mig är tydliga ramar från läraren en förutsättning. Jag vill veta exakt hur jag ska 
börja och vart jag förväntas gå” 

1 av 30 nämner att frångå perfektion och att ge en uppgift som eleven kan relatera till. 

”Visa nya metoder i ramen av problemgestaltningar. Att formulera uppgiften så att det 
blir något som eleven kan relatera till, då prövas nya metoder samtidigt som man gör 
uppgiften till ”sin egen” utifrån ett ramverk som förhindrar den ökända mimetiska 
kollapsen.” 

 

4.3.1	  Tolkning	  
Den största gruppen av informanterna tycker att ha tid på sig är en av de största 
förutsättningarna för att nå flow och kreativitet. Stress eller att ha minimalt med tid anses ha 
motsatt effekt. En av informanterna redovisar om hur han under sin skoltid alltid upplevde sig 
så stressad under lektionerna och att lektionstiden i bild var för kort. Detta ledde till, menar 
han, att han aldrig kom in i uppgiften. Som John-Steiner nämner är det viktigt för många 
skapande personer att bli sedda och uppmärksammande för sin kreativitet. Då fungerar läraren 
som en mentor och eleven känner sig sedd (John-Steiner, 1997). Detta är förstås en stor 
utmaning för lärare då det ofta finns en begränsad mängd tid för varje elev. 26 av 30 svarar att 
uppmuntran och positiv feedback från läraren kan hjälpa dem att finna sin kreativitet och nå 
ett flow. Omedelbar feedback är en av de komponenterna Csíkszentmihályi (se s. 5) tar upp 
som en faktor att nå flow. Om denna faktor innebär omedelbar feedback i lärande situationer 
är något oklart ur min synvinkel. Linder & Breinhild Mortensen menar att konstruktiv kritik 
till sina elever är styrkande och kan hjälpa eleverna att få förtroende för sig själva och växa 
med uppgiften (Linder & Breinhild Mortensen, 2006). Vilken stämning och energi läraren 
förmedlar är viktig. Läraren ska vara ett stöd men inte upplevas som en övervakande figur. Är 
läraren enbart resultatinriktad kan detta hämma kreativiteten. Eleven måste ha förtroende för 
läraren och läraren för eleven. Läraren ska visa intresse för eleven och dess utveckling (Linder 
& Breinhild Mortensen, 2006). Eleven bör känna sig sedd och bli uppmärksammad för de små 
framgångarna under processen. Om läraren har övningar får övningarna gärna vara stärkande 
för elevens tro på sin egen förmåga. Eleven bör känna att de får lov att misslyckas och att 
misslyckandena kan vändas till något konstruktivt. 20 av 30 beskriver att de behöver känna ett 
tillåtande klimat där man inte är rädd att misslyckas. Att känna rädsla att göra fel hämmar en 
beskriver en informant. Att målen är tydliga, reglerna hanterliga och att miljön är tillåtande 
kan kopplas ihop med känslan att vara orädd inför sin uppgift och det förklarar Linder & 
Breinhild Mortensen kan främja flow (Linder & Breinhild Mortensen, 2006). En lärare som 
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känner flow och förmedlar detta till sina elever inspirerar dem till att finna det i sig själva och 
skapar ett gott arbetsklimat i klassrummet (Linder & Breinhild Mortensen, 2006). Läraren i 
sin roll som mentor kan vägleda till den rätta stämningen och förutsättningarna för eleverna. 4 
informanter nämner att grundkunskaper, verktyg och vägledning av läraren känns viktigt. Det 
kan kopplas ihop med det John-Steiner beskrivit att många kreativa människor upplever sig ha 
fått betydande vägledning och kunskap genom sina lärare i sin utveckling (John-Steiner, 
1997). 1 informant talar om att perfektion kan skapa en stress och känsla av att inte vara 
tillräckligt bra. Detta kan motverka möjligheten till lugn och ro och den fokus och motivation 
som krävs för flow. Informanten nämner den mimetiska kollapsen. Mimesis är en estetisk term 
som betecknar det som visas eller avbildas underförstått av verkligheten eller naturen 
(Svenska Akademien, 2010). Informanten menar enligt min tolkning att som lärare i konst ta 
bort den aspekten ur undervisningen som innebär att man ska avbilda något ut verkligheten. 
Svaret kan tolkas genom att den mimetiska avbildningen skulle vara hämmande för att 
uppleva flow och kreativitet. 1 informant visar en önskan om en ganska styrande undervisning 
med tydliga ramar och ett mål med en idé. Här är lärarens roll ganska ledande och närvarande 
i jämförelse med citatet ovan där det handlar mer om ett prövande och ett utforskande. Båda 
kanske betyder samma sak men formuleras annorlunda. Båda nämner dock att läraren bör 
vara med och formulera uppgiften.  

5.	  Sammanfattande	  diskussion	  
 

Genom studien har en grupp konstelevers erfarenheter och förutsättningar för upplevelsen av 
flow och kreativitet synliggjorts enligt studiens frågeställningar.  I den avslutande delen av 
uppsatsen kommer jag att diskutera utifrån frågeställningarna vad resultaten generar för tankar 
och frågor. I diskussionen har jag valt att sammanställa frågan om när upplevelsen om 
kreativitet och flow infinner sig, samt vilka förutsättningar som krävs som en rubrik. 
Motiveringen till detta är att svaret på de frågorna går ihop och visar liknande resultat. 
Eftersom de tydligt redovisats separat i resultat och tolkningsdelen anser jag att detta kunde 
göras utan att diskussionen skulle tappa reliabilitet och relevans för undersökningen.  

5.1	  När	  upplever	  konststudenter	  kreativitet	  och	  flow	  och	  
vilka	  förutsättningar	  krävs?	  
Majoriteten av informanterna talar om att de behöver ha lugn och ro runt omkring sig för att 
kunna komma in i arbetet. Oönskade distraktioner bör inte finnas. Detta kan innefatta 
distraktioner som kommer från den fysiska miljön i form av ljud eller störande omgivning till 
psykiska distraktioner såsom stress eller tidsbrist. En del upplever att lugn och ro för fokus 
bäst uppstår i hemmet och ensamheten medan andra upplever att de behöver lämna hemmet 
för att kunna koncentrera sig. Dahlquist tar upp vikten av det kreativa rummet och var man i 
sitt skapande får flest idéer. Vilken miljö som stimulerar mest är individuellt (Dahlquist, 
1998). Detta framgår också av mina svar då några gärna ville arbeta utanför hemmet med folk 
omkring dem, ibland med musik medan andra gärna var hemma i sin ensamhet. Vissa av 
personerna föredrog båda beroende på humör och tidpunkt. För att få lugn och ro behövs 
kanske det som Csíkszentmihályi talar om, att medvetandet är fritt från vardagens bekymmer 
(Csíkszentmihályi, 1992/2006). Jag tolkar det som att informanterna behöver vara befriade 
från negativ stress för att helt uppslukas av den uppgift de har framför sig och kunna 
koncentrera sig. Att ha tid är en avgörande faktor visar resultaten för att komma in i arbetet 
och i förlängningen uppleva kreativitet och flow. Informanterna upplever att de tar en stund 
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innan de kan komma in i en arbetsrytm där de kan uppleva sig kreativa och ha flow i arbetet. 
Att känna tilltro till sin förmåga i uppgiften som man har framför sig är viktigt. Man bör alltså 
känna att uppgiften är utmanande men ändå är ens egen förmåga att klara av uppgiften 
tillräcklig. Uppgiften bör vara en sådan som vi klarar av och ha klara mål menar 
Csíkszentmihályi (1992/2006). Kraven utifrån bör inte vara för höga, men ändå motiverande 
och tydliga och att drivkraften kommer från sig själv utan att vara framtvingad. Några nämner 
innebörden av att ha roligt under arbetets gång men inte majoriteten. Av majoriteten nämns 
istället ord som intressant och utmanande som kan ses som en förutsättning till att känna 
engagemang (Csíkszentmihályi, 1992/2006).  För att uppleva kreativitet och flow beskrivs 
vikten av att vara fullt närvarande i stunden. Ord som släppa kontrollen, närvaro och här och 
nu nämns. I min frågeställning om när konsteleverna uppfattar kreativitet och flow får jag 
reda på att tiden, lugn och ro, acceptans, stressfri miljö och att ha ett mål med aktiviteten har 
stor betydelse. Detta är intressant då undersökningen visar hur pass stor betydelse dessa 
aspekter har hos de flesta av de tillfrågade. Initialt hade jag tro om att skolornas olika 
konstinriktningar skulle ge indikationer om skillnader i svaren och bli till en intressant 
diskussion. Svaren gav dock inga skillnader och jag fick i min resultattolkning frångå att göra 
en jämförelse.  

5.2	  Kan	  en	  lärare	  skapa	  förutsättningar	  för	  att	  en	  elev	  lättare	  
ska	  uppleva	  kreativitet	  och	  flow	  i	  sitt	  skapande?	  
Informanterna upplever att en lärare kan skapa förutsättningar till kreativitet och flow genom 
att ge eleverna gott om tid. Vidare upplever majoriteten att flow och kreativitet kan uppnås i 
en undervisningssituation genom att läraren är uppmuntrande och ger positiv kritik och 
feedback. Läraren kan gynna flow och kreativitet genom att ha ett tillåtande klimat där eleven 
inte känner rädsla för att misslyckas. Genom att inspirera, vägleda och skapa god stämning 
upplever många av eleverna att lärarna kan hjälpa dem till att finna flow och kreativitet. 
Förslag på hur en lugn och harmonisk stämning kan infinna sig gav av en av informanterna i 
form av avslappningsövningar. Av en annan gavs små belöningar som förslag och att ha 
trevligt ihop och skapa gemenskap. Tid är ett relativt svårt begrepp att behandla och i 
förhållande till svaren då det var få som angav hur mycket tid som var önskevärt. Endast en 
informant beskrev minst tre timmar som ett exempel. Tiden är en viktig faktor har det visat 
sig i min undersökning och därför skulle jag vid vidare forskning lyfta fram den aspekten. 
Betydelsen av tid hade kunnat ge min studie ännu mer grund och i efterhand kan jag tänka att 
det hade varit en relevant frågeställning att ha med i enkäten. I den Nationella utvärderingen 
av grundskolan (Skolverket, 2012) har det visats att tidsaspekten har stor relevans som en 
orsak till att bildämnet och den skapande processen blir lidande. Ämnet tid i förhållande till 
flow och kreativitet har inte berörts mer av tidigare forskning i min litteraturbakgrund förutom 
förlorad tidsuppfattning när man upplever flow (Csíkszentmihályi, 1992/2006). NU-03 berör 
grundskolan vilket mina informanter inte tillhör men kan likväl visa på en viktig aspekt i 
förhållande till skapandet av bilder och lärande. Ur pedagogisk och didaktisk synvinkel kan 
detta vara nog så viktigt att beröra då för lite tid i kreativa processer kan ha en negativ 
inverkan. I skolan är detta förmodligen mer en angelägenhet då bildlärare enligt NU-03 anser 
sig få för lite tid för ämnet. Inom vuxenutbildning som berör mina informanter angavs det 
aldrig att de får för lite tid med den utbildning de går idag. Detta kan bero på att de till stor del 
förvaltar sin tid själva utifrån sina uppgifter. Undersökningen visar att vikten av att läraren är 
uppmuntrande och ger positiv kritik och feedback kan vara en viktig förutsättning. Fördelarna 
med att ha en positiv lärandemiljö så att eleverna lättare kan växa och utvecklas till sin fulla 
potential kom fram genom studien och stöds också i tidigare forskning i kunskapsbakgrunden 
(Csíkszentmihályi, 1992/2006; Linder & Breinhild Mortensen, 2006). Bland resultaten fann 
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jag dock inga förslag på hur feedback eller den konstruktiva kritiken kunde se ut. Detta kan 
bero på mina frågeformuleringar, och att de inte uppmuntrade till att vidareutveckla svaren 
kring feedback. I framtiden anser jag att det skulle vara av stort intresse att belysa ämnet mer 
för vidare forskning.  

6.	  Avslutning	  
 

Studien har gett god inblick i upplevelsen av flow, kreativitet och dess förutsättningar. Att öka 
kunskapen kring förutsättningarna för flow och kreativitet var från början ett sätt för mig att 
förhoppningsvis bli en bättre pedagog. Tanken var att om jag fick insikt om vad som 
efterfrågas hos skapande människor så kunde jag kanske vara med att påverka och hjälpa 
mina elever att nå dit. Även kunskapen om vilka förutsättningar som Csíkszentmihályi räknar 
upp som de åtta faktorerna (se s.5) har fått mig att analysera min egen process i skrivandet 
och omkring mitt skapande (Csíkszentmihályi, 1992/2006). Framförallt kunskapen om att 
framhålla ett tydligt mål och att ge mina elever gott om tid att nå målet. Detta anser jag som 
svårast i den pedagogiska rollen att kunna mäta tid för en bilduppgift då alla har olika 
förutsättningar och behöver olika mycket tid. Det har varit nyttigt att höra elevrösterna och få 
insikt om deras syn på kreativitet och flow samt lärande. Av undersökningen har jag i 
undervisningssituationer efteråt blivit medveten om mitt eget beteende emot mina elever och 
upptäckt att jag inte ofta belyser det som faktiskt funkar och uppmuntrar dem. Det är betydligt 
enklare att landa i det som är fel och behöver rättas till. I jämförelse med bild i grundskolan 
har mina informanter bättre förutsättningar för kreativitet och flow då de enbart är på skolorna 
för att utvecklas i sitt skapande och gör det på heltid. Svårare är det förmodligen på 
grundskolan där bildlektioner är korta och kanske inte alltid ett prioriterat ämne av elever eller 
från skolans sida sett. Min uppfattning är att kunskapen kring flow och kreativitet skulle 
gynna lärare både inom bild och andra ämnen och att detta skulle kunna bidra med ökad 
motivation hos elever. Det skulle vara intressant att i framtiden undersöka betydelsen av flow 
och motivation i den allmänna skolan då jag tror det är ett viktigt ämne som bör belysas mer.  
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Bilaga	  1	  
 

Frågeenkät kring kreativitet och Flow inom bild 

 

Flow karaktäriseras av en fullständig koncentration samt en känsla av intensiv eufori och 
tidlöshet t.ex. när man är kreativ (Csíkszentmihályi, 1992/2007) 

Kreativitet är ett vitt begrepp som i Svensk ordbok (Norstedts, 1986) beskrivs som den som 
har förmågan att komma med nya idéer. Den kreativitet jag i denna enkät är intresserad av är 
den som kan leda till intensiva upplevelser av flow, där den kreativa personen drivs av 
problemet och upptäckarglädjen snarare än viljan att uppnå konkreta resultat. 

Bild avbildande framställning av något (Nationalencyklopedin, 2012).  

1. När i ditt skapande upplever du kreativitet och flow?  

2. Vilka förutsättningar krävs för att kreativitet och flow ska infinna sig? 

3. Upplever du att en lärare kan skapa förutsättningar för att eleven lättare ska uppleva 

kreativitet och i förlängningen ett flow i sitt skapande? 

 

 

 

 

 


