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Abstract  

The purpose of this essay is to investigate the value of the creative process in itself. I want to 

study the creative process, with emphasis on the process instead of the result, in order to clarify 

and create awareness of how it can be understood as valuable. As a starting point I have chosen 

two self-perceived situations, in which preschool children aged two and a half are painting. One 

question is how and if, considering the background of my painting situations, it is possible to 

assess that the creative process is valuable and that it is possible to argue its case. Another 

question is why the creative process is valuable in itself. The background is, based on my 

observations, that the children in the painting sessions show concentration despite a noisy 

environment. Many of them sit and paint for a long time. It seems to me that this is an activity 

that is good for them, but the question is why. They also paint in different ways and do not seem 

to try to do the same picture as the person next to them. With the help of modern literature about 

aesthetic learning processes and flow, as well as older literature by Friedrich von Schiller (1995) 

on the subject, my aim is to investigate and discuss these questions. Reflecting on the children’s 

painting activities and the theoretical material, I have acquired a deeper understanding on the 

subject and knowledge of the importance of creative activities. 

Keywords: creative process, variability, reflection, experiment, painting, flow, aesthetics, 

preschool 
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Sammanfattning  

Syftet med denna essä är att undersöka skapandeprocessen som värdefull i sig. Jag vill studera 

skapandeprocessen, med betoning på processen och inte på resultatet, för att klargöra och 

medvetandegöra hur den kan förstås som värdefull. Som utgångspunkt har jag valt två 

självupplevda situationer där förskolebarn i åldern två och ett halvt år, målar. En frågeställning är 

hur och om det utifrån mina målningssituationer, går att bedöma att skapandeprocessen är 

värdefull och att det går att argumentera för den. En annan frågeställning är varför 

skapandeprocessen är värdefull i sig. Bakgrunden är att jag har lagt märke till att barnen under 

målandestunderna visar sig vara koncentrerade, trots en bullrig omgivning. Många av dem sitter 

och målar en lång stund. Det förefaller vara en aktivitet som är bra för dem, men frågan är 

varför? De målar dessutom på olika sätt och verkar inte vilja göra det på samma sätt som 

kompisen bredvid. Med hjälp av modernare litteratur om estetiska lärprocesser och flow, såväl 

som äldre litteratur av Friedrich von Schiller (1995), i ämnet, är det min intention att undersöka 

och diskutera detta. Genom att reflektera över barnens målandeaktivitet och teorin, har jag fått en 

djupare förståelse kring ämnet och kunskap om värdet i skapandeaktiviteter. 

Nyckelord: skapandeprocess, föränderlighet, reflektion, experiment, måla, flow, estetik, förskola  
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Att måla 

Inne på avdelningen för yngre barn råder fri lek efter vilan och det är lugnt i rummet. Jag frågar 

tre barn, Lars, Said och Knut, två och ett halvt år, om de vill måla och de blir glada och 

exalterade. Några andra barn kommer springande och ropar att de också vill men jag säger till 

dem att de får göra det nästa gång. Det känns inte bra att neka någon att få måla men för att det 

ska bli en lugn och koncentrerad aktivitet föredrar jag att denna gång endast låta tre barn få 

skapa. De andra pedagogerna är upptagna med annat, så därför har jag ingen som kan bistå mig. 

Annars hade fler kunnat vara med. 

Jag tänker att det vore roligt för Lars, Said och Knut att blanda färg. Jag bestämmer mig för att de 

får arbeta med de tre grundfärgerna; gult blått och rött och tar med mig dem till ateljén för att 

hämta färg. Jag ger dem varsin färgflaska och vi tar även med oss penslar. Vi går tillbaka och när 

jag förbereder bordet för målning, kommer några andra barn springande för att sätta sig. Jag får 

säga till dem att nu är det Lars, Said och Knut som ska måla och att de andra kanske får chansen 

att måla sen. Jag bereder plats för min grupp att komma och sätta sig. De får varsitt större papper 

och plastbytta, samt penslar. Jag frågar dem, var och en, vilka två färger de vill börja med och de 

pekar och säger färgens namn. Said kan med säkerhet benämna färgerna. De väljer olika 

färgkombinationer. En tar rött och gult, en annan gult och blått och en tredje rött och blått. Jag 

blir glad över att de väljer olika färgkombinationer och inte tittar efter vad kompisen tar för färg. 

De blandar och målar och säger till då de vill ha mer av någon färg. Jag begränsar dem genom att 

de endast får använda de färger som de valt från början. Detta, därför att tanken är att de ska bli 

medvetna om just denna specifika blandning och att vi vid ett senare tillfälle återvänder till 

samma målning och att de denna gång får måla med de tre grundfärgerna ovanpå sin bild. Min 

erfarenhet är att vi, på de förskolor jag arbetat på, sällan låter barnen återgå till sina målningar. 

För det mesta får de göra en bild vid ett tillfälle, varefter det är en färdig produkt. Jag vill med det 

här projektet, göra barnen uppmärksamma på värdet i processen och inte den färdiga produkten, 

samt att allt är föränderligt.  

De målar alla en bra stund. Hela tiden kommer andra barn och försöker tränga sig in och jag får 

be dem att gå vilket är synd då dessa barn, i den här situationen, inte får chansen att följa sin 

nyfikenhet. Vi pedagoger strävar efter att följa barnens intresse och i den här stunden hindras 
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detta, på grund av praktiska skäl. Jag funderar kring att det inte är realistiskt att alla ska få göra 

allt under dagens alla stunder men det känns ändå tråkigt eftersom det här med målandet är något 

som vi inte alltid gör och som därför måste te sig extra lockande för barnen.  

Lars får färg på händerna och börjar smeta in ansiktet med den. Sedan lägger han underarmarna i 

färgen på pappret och gör cirkelformade rörelser. Han blir fascinerad över resultatet. Knut 

använder penselskaftet och ritar i färgen. Lagret med färg är tjockt, så det blir tydliga linjer av 

penselskaftet, vilket fascinerar honom. Jag blir imponerad av hur länge Knut sitter och hur 

koncentrerad han är. Annars, då Knut leker i barngruppen, går han lätt upp i varv och fladdrar 

från den ena leken till den andra. Det tycks som om alla intrycken distraherar honom och att han 

därför inte får ro att stanna i en lek. Nu, då han sitter och målar, är det ändå viss rörelse 

runtomkring men det verkar inte störa honom. Said känner att han är klar, går därifrån och Rania 

får komma och sätta sig. Skälet till att jag väljer Rania, bland de andra barnen, är att hon från 

början, har pockat på att hon vill måla. Egentligen är detta inte heller rätt, slås jag av en kort 

sekund. Det kanske finns något annat barn, som gärna vill men som inte vågar säga till. Jag viftar 

bort den tanken och bestämmer mig för att Rania får måla. Hon vill endast använda röd färg och 

det får hon göra. Hon arbetar ivrigt och kommenterar hela tiden att hon målar med rött och vill 

inte sluta då det är dags för mellanmål men jag säger att hon får fortsätta vid ett annat tillfälle. 

Hon blir besviken. Jag tycker att det är tråkigt att behöva avbryta henne för det känns som om 

hon precis har kommit in i det och njuter av den röda färgen.  

Jag hänger upp målningarna till torkning i fönstret vid matborden, så att barnen kan titta på dem 

och reflektera över dem. När vi sitter och äter pratar vi om bilderna och vilka färger det blev av 

blandningarna. De känner igen sina egna bilder och är stolta över dem. Said kommer ihåg vilka 

färger han jobbade med. Rania påpekar att hon använde rött och säger att hon vill måla sen. 

Efter några dagar får samma barn fortsätta med sina bilder och denna gång blanda alla 

grundfärgerna. Vi lägger dessutom till artmedium, som gör färgen laserande och fungerar som 

lim. De får ur ateljén välja saker som de vill klistra på och de väljer knappar och små träplattor. 

En del blandningar blir brunaktiga, andra åt det mossgröna hållet och Lars får till en grå nyans. 

Han målar länge och klistrar på knappar i en rad, som han sedan målar över. Även Knut klistrar 

på knappar. Andra barn ställer sig runtomkring och vill måla men jag säger till dem att det nu är 

de som börjat, som får fortsätta. Said anser dock att han målat färdigt och då kommer Edit och 
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sätter sig. Hon målar lite och börjar sedan klistra på knappar, som hon upprepade gånger 

metodiskt tar bort och klistrar på igen i olika formationer. Vid ett tillfälle lägger hon på många 

knappar i en böjd linje och jag frågar om det är en mask men hon svarar inte. Jag är irriterad över 

min plumpa och obetänksamma kommentar. Hon kanske ser knapparna som något helt annat. Det 

är inte sagt att hon tänker på mask, bara för att det är ett djur som används flitigt i alla möjliga 

sammanhang inom förskolan. Dessutom kanske jag stör hennes skapandeprocess. Edit börjar 

plocka bort knapparna igen och jag är på vippen att föreslå att hon ska låta knapparna sitta kvar 

men jag hejdar mig och tänker att här får verkligen processen ett värde. Edit prövar olika mönster 

och upptäcker hela tiden nya sätt som knapparna kan ligga på. Efter att alla målat klart, hänger vi 

återigen upp bilderna i fönstret till tork. 

Vid ett senare tillfälle arbetar jag på en annan avdelning för barn i de yngre åldrarna. Fri lek 

pågår och det är trångt, ljudnivån är hög; barn springer omkring, kastar leksaker och bråk uppstår. 

Jag bestämmer mig för att ta med mig tre barn, Rolf, Per och Rut, för att hämta färg i ateljén. Till 

det här tillfället tänker jag att de ska få välja två färger själva, som de kan blanda. De väljer svart 

och guld och vi går tillbaka till avdelningen. Jag lägger papper på bordet och de klär på sig 

förkläden, sätter sig och börjar måla. Flera av de andra barnen kommer och ställer sig 

runtomkring och uttrycker att de också vill måla och jag säger till dem att de får göra det senare. 

De andra barnen är dock angelägna och flockas runt dem som sitter vid bordet och jag har fullt 

upp med att få dem att skingras. Återigen känner jag att det är tråkigt att alla inte får måla men 

som vid det förra tillfället, prioriterar jag att de som sitter ska få göra det länge och ostört. Den 

stimmiga omgivningen verkar emellertid inte störa dem som målar. De är genast i full gång och 

jag fascineras av att de målar på så olika sätt. Rolf gör svarta prickar och därefter cirklar, med 

noggrannhet och försiktighet. Per lägger endast på färg i ena hörnet och lägger åter och återigen 

färg på samma ställe. Jag tänker att det snart kommer att gå hål på pappret men säger ingenting 

eftersom jag anser att en del i det hela är utforskandet. Det är av värde att Per själv får upptäcka 

färgens och papprets egenskaper. Dessutom kanske jag stör honom i en viktig tankegång. Rut 

fyller hela pappret med en blandning av svart och guld. Då hon blandar färgen tar det svarta över 

och färgen ser ut som svart metallic. Alla målar relativt länge och titt som tätt kommer andra barn 

och försöker tränga sig fram till en plats. Jag får ofta säga till de andra barnen att de får måla 

senare eller en annan gång. De får stå och titta men inte komma för nära. Några yngre barn vill 

till varje pris fram och försöker greppa efter penslar eller färgmuggar. Jag tänker att det är synd, 
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därför att de så gärna vill men samtidigt är det viktigt att de som håller på inte blir störda. Till slut 

går Rolf och Per, som är färdiga, därifrån och det tillkommer nya barn. Rut sitter kvar och har nu 

fyllt hela pappersarket med färg. Hon ber om ett nytt och börjar med att måla former, som hon så 

småningom målar över. Återigen täcker hon hela papprets yta med färg. Det är lockande att säga 

till henne att byta till ett nytt papper innan hon målat över formerna, just för att de är så fina och 

att jag här kan se en utveckling mot föreställande figurer. Jag är dock tyst, för att inte störa 

processen. Rut är koncentrerad och efter det att hon är färdig, ber hon om ännu ett. Jag är glad för 

Ruts skull, då hon annars inte tar så stor plats i barngruppen och är ganska tyst och leker för sig 

själv. Något som hon visserligen verkar trivas med men nu när hon målar känner jag att hon 

verkligen kommer till sin rätt. Hon målar, tills vi måste avbryta för att det börjar närma sig lunch. 

Det blir för hennes del, sammanlagt fyra större pappersark, helt täckta med svartguldig färg. Jag 

funderar kring hennes konsekventa sätt att fylla hela pappret, även om hon först målat former. Jag 

undrar hur hon känner eller tänker kring detta. Då hon målar, ser det ut som om hon fascineras av 

hur färgen förändrar bilden eftersom hennes penseldrag är prövande och hon betraktar bilden. 

Hade hon varit snabbare och konsekventare i sina rörelser hade det hela snarare fått drag av 

plakatmålning. Nu märks det dock att hon inte enbart är ute efter att täcka hela pappret. 

Vi hänger upp bilderna till torkning på väggen utanför avdelningen, så att alla som passerar kan 

se. Rut visar stolt upp bilderna för sin förälder vid hämtning och ber hädanefter ofta om att få 

måla. Jag upplever att hon och även de andra kan gå in i denna aktivitet med ihållande 

koncentration. Trots att miljön runtomkring är rörig och bullrig, tycks de hitta sitt eget rum och 

låter sig inte störas. Jag tänker att alla barnen borde få tillgång till en sådan stund av lugn och 

målarglädje varje dag, men det är inte praktiskt möjligt just därför att jag vill att de som målar, 

ska få hålla på tills de är klara. Förskoledagen är inte tillräckligt lång för att alla ska hinna få 

chansen.  

 

Syfte och frågeställning 

I de ovan beskrivna situationerna skapar barnen för skapandets egen skull. I andra situationer 

används estetiska lärprocesser, såsom bild, musik och dans ofta i ett annat syfte än sitt eget. Det 

kan vara för att belysa firande av traditioner eller högtider. Det kan även vara för att underlätta 
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lärandet i andra områden, exempelvis matematik eller naturvetenskap.  En stor del av tiden som 

är avsatt för till exempel målande, kan gå åt att måla på ett styrt sätt, där fokus inte ligger på 

målandeprocessen själv, utan på en process som är till för något annat eller en färdig produkt, 

som ska tjäna ett specifikt syfte. Detta behöver dock inte betyda att upplevelsen av 

måleriprocessen störs men risken finns att den gör det.  

I mina situationer ovan ges barnen tid att sitta en stund och måla, inte för ett annat syfte såsom 

matematik eller naturvetenskap, utan just för målandets skull. Jag försöker att inte avbryta dem 

eftersom jag tror att de, genom att sitta en längre stund hinner komma in i processen och 

upptäcka nya saker. När jag nämner skapandeprocessen avser jag en sådan, där barnen inte blir 

avbrutna och under vissa fall får återgå till samma målning för att fortsätta.  

Skapande eller estetiska lärprocesser kan innefatta utövande i olika konstformer, exempelvis 

dans, bild, teater, musik. Resonemangen i denna essä skulle kunna gälla för flera former av 

skapande. Som belysande situationer väljer jag dock stunder där barn målar, eftersom just dessa 

specifika situationer berörde mig och det var kring dessa som jag började fundera närmare kring 

skapandeprocesser och deras värde. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skapandeprocessen som värdefull i sig. Jag vill studera 

skapandeprocessen med, betoning på processen och inte på resultatet, för att klargöra och 

medvetandegöra hur den kan förstås som värdefull. Jag kommer att med utgångspunkt i mina 

situationer och teoribildning om estetiska lärprocesser reflektera kring och analysera hur 

skapandeprocessen kan förstås som värdefull i sig. 

En frågeställning är hur och om det utifrån mina målningssituationer, går att bedöma att 

skapandeprocessen är värdefull och att det går att argumentera för den. En annan frågeställning är 

varför skapandeprocessen är värdefull i sig.  

 

Metod  

Utgångspunkten är två, för syftet och mina funderingar, intressanta egenupplevda situationer som 

jag vill undersöka närmare utifrån frågeställningarna. Jag undersöker forskning, essäer och annan 
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litteratur kring estetiska lärprocesser och kring skapandeprocessen som sådan och kopplar det till 

mina situationer. 

Jag väljer att skriva min uppsats i essäform. Lotte Alsterdal (2014a) vid Centrum för praktisk 

kunskap på Södertörns högskola, skriver att essän är konstruerad kring en, av författaren 

egenupplevd berättelse ur yrkeslivet. Författaren reflekterar kring situationen i berättelsen med 

hjälp av handledning under seminarier, föreläsningar och litteratur (Alsterdal 2014a, s. 163). 

Essäformen gör att studenter kan ge sina erfarenheter utrymme för reflektion. Lärprocessen är 

central i essän och tanken är att reflektionen under skrivandet ska belysa den egenupplevda 

handlingssituationen på ett nyanserat sätt, utan att för den skull röra sig bort från den. Essäarbetet 

rör sig mellan konstnärlighet, vetenskap och praktik samt utvidgar dessa områden. I och med att 

essäskrivandet ger studenten tid att reflektera över sin erfarenhet, bidrar det till lärandet 

(Alsterdal 2014b, s. 47 ff).  

Genom läsning av och reflektion över Schillers estetiska brev (Schiller 1995) som publicerades 

för första gången 1795, kommer jag att försöka bedöma om skapandeprocessen är värdefull samt 

om det går att argumentera för den. Schiller talar om estetikens värde i stort, främst dess 

samhälleliga betydelse och värde för den enskilda människan. Denna text är äldre men på många 

sätt aktuell. Schiller förklarar varför konsten är värdefull för annat än för skönhet och njutning, 

vilket är något som även jag ska undersöka med utgångspunkt i mina situationer. Att använda en 

text från en annan epok kan ur den tidens perspektiv även belysa vår tid. Andra begrepp och 

exempel används men det kan ge en tydligare bild av vår tid. 

Jag använder mig vidare av essäer och texter av Feiwel Kupferberg, Bengt Molander, Petra 

Lundberg Bouquelon och Fia Fredicson Flodin för att belysa estetiska lärprocesser ur olika 

vinklar. Bland annat lärarens roll; det praktiska i konsten; att lägga till något till det redan kända 

samt hur estetiska lärprocesser kan vara till hjälp då det gäller andra ämnen. Jag diskuterar även 

Marie Bendroth Karlssons, Ulla Linds och Stephen Nachmanovitchs tankar. 

Jag går i dialog med ovanstående tänkares syn på estetiska lärprocesser och kopplar dem till mina 

situationer för att försöka få svar på vad som är värdefullt med estetiska lärprocesser. Varför det 

är bra för den enskilde och samhället i stort. 
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Därefter försöker jag ta reda på vad som skrivits om själva upplevelsen av skapandeprocessen 

och relatera det till mina situationer. Jag undersöker skapandeprocessen i relation till begreppet 

flow med hjälp av Mihaly Csikszentmihalyis (2003) teorier. Som nämnts är en frågeställning hur 

det går att se att skapandeprocessen är värdefull för barnen i min berättelse. Genom att relatera 

min situation till det som Csikszentmihalyi (2003) beskriver i frågan hoppas jag att kunna få 

redskap för att beskriva varför skapandeprocessen kan vara betydelsefull samt fördjupa min egen 

praktiska kunskap genom att tydligare förstå och därmed kunna förhålla mig till barnens uttryck. 

Under skrivandeprocessen har vi handledningsseminarier med både grupp- och enskild 

handledning. Jag får under dessa synpunkter av handledare och andra seminariedeltagare som är 

till hjälp i mitt essäskrivande. 

 

Etiska överväganden 

Situationerna i berättelsen ovan är egenupplevda. Av hänsyn till inblandade är namnen på 

personerna i situationerna ovan fingerade och i vissa fall är även könet omkastat. Jag väljer att 

inte beskriva miljön utförligt och heller inte personerna, så att den och de inte ska kännas igen. 

Då situationerna ligger en bit bakåt i tiden, finns det ingen möjlighet att fråga de berörda om 

samtycke, vilket gör att det är viktigt att ingen identifierande information finns med. Att stoffet är 

konfidentiellt innebär att jag men ingen annan vet vilka personerna i situationerna är (Patel & 

Davidson 2011, s. 74).    

 

Reflektion 

Måleriprocessen  

Då det rent praktiskt, det vill säga utrymmes- och personalmässigt är svårt att erbjuda alla barn i 

de yngre åldrarna ständig tillgång till att måla hela tiden, står valet mellan att låta det fåtal som 

målar hålla på tills de är färdiga eller att ge fler chansen. I det senare fallet blir konsekvensen att 

alla endast får måla en kort stund. 
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Möjligheten kanske inte ens finns varje dag, eftersom det kan vara så att det inte finns tid, på 

grund av att uteverksamheten dominerar och det är för kort om tid att plocka fram färger, papper 

och penslar och sedan även städa undan. Det ska till att förskolan har gott om utrymmen samt 

tillräckligt med personal. Konsekvenserna blir, särskilt då få barn får måla länge, att andra kanske 

inte kan göra det på flera veckor. Vilket är då det som är bäst; att få får måla länge och 

koncentrerat eller att många får måla korta stunder? Visserligen kan även teckning med kritor 

eller pennor ge en liknande tillfredsställelse och detta är ett material som finns tillgängligt att 

plocka fram, närhelst barnet önskar. Dock kan målandet ge en annorlunda upplevelse, på grund 

av bland annat känslan av flödet i färgen, färgstyrkan samt att det går att täcka stora ytor snabbt. I 

mina situationer ges barnen möjlighet att sitta en stund, vilket känns viktigt eftersom det ges 

utrymme för att processen ska komma igång på riktigt med allt vad det innebär. 

Då jag reflekterar närmare över målningsprocesserna i mina beskrivna situationer ovan tänker jag 

på att barnen både målar på ett, för dem, redan känt sätt samt prövar nytt. Rolf tycks redan vara 

van vid att måla svarta prickar men verkar pröva något nytt då han gör cirklar. Då Rut fyller hela 

pappret, gör hon det trevande och sökande och det känns som om hon upptäcker något nytt i varje 

penseldrag, trots att hon i stort sett går till väga på samma vis varje gång. Det märks här tydligt 

vilken betydelse måleriprocessen har eftersom barnens bilder då förändras. Nytt upptäcks i varje 

penseldrag och varje ny färgblandning och manar till reflektion över hur det tillfälliga resultatet 

blev. Resultatet förändras återigen helt med ännu ett nytt penseldrag som tillför något annat till 

bilden. 

 

Estetiska lärprocesser 

Eftersom det barnen håller på med i de ovanstående situationerna kan sägas tillhöra estetiska 

lärprocesser, vill jag först redogöra för vad som kan förstås under detta begrepp enligt olika 

beskrivningar och förklaringar samt koppla detta till mina situationer och tolkningen av dessa. 

Estetiska lärprocesser förenar konst och lärande enligt pedagogikprofessor Feiwel Kupferberg 

(2009, s. 107 f). För Petra Lundberg Bouquelon (2014), adjunkt i Estetiska lärprocesser, är 

begreppet estetik brett och något svårt att definiera. I undervisning innebär det ibland att titta på 

konst och ibland att skapa själv (2014, s. 167 f). 
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Fia Fredricson Flodin (2014), adjunkt i Estetiska lärprocesser, beskriver estetiska lärprocesser 

som ett sökande efter kunskap med hjälp av estetiska lärprocesser, det vill säga i, om och genom 

dessa. Det betyder att inte endast det konstnärliga kan förstås, utan även andra ämnen (2014, s. 

219 ff).  

Det handlar följaktligen om en process, där vi lär oss något genom ett estetiskt uttryckssätt. 

Såsom Fredricson Flodin (2014) skildrar det, kan det även röra sig om andra ämnen, såsom 

exempelvis matematik. Rolf kan måla ett mönster av prickar eller ett visst antal prickar. Han 

målar cirklar som är en geometrisk form. Dock behöver det inte ha ett annat syfte, utom det 

konstnärliga heller. När Rolf målar prickar och cirklar kommenterar jag inte, utan i det här fallet 

låter jag honom vara i sin koncentration på formen och färgen. Om han själv tänker på något 

speciellt förutom den konstnärliga formen, vet jag inte. 

 

Flexibilitet, rörlighet och misstag 

Kupferberg (2009) menar att pedagogiken måste låta kreativiteten få vara central i lärandet och 

inte endast den vetenskapliga verksamheten. Estetiska lärprocesser är ett begrepp som, i sig, 

pekar på att pedagogen bör engagera sig mer i frågeställningar rörande estetik och konst. Ordet 

lärprocesser betonar tyngdpunkten på själva lärandet. Estetiska lärprocesser förenar som sagt, 

konst och lärande. Kunskap innebär numera inte endast fackkunskap eller kompetens inom ett 

visst område, utan alltmer kreativitet och förmåga att skapa nytt. Detta i en värld av ökande 

kulturell mångfald och geografisk rörlighet, där det ställs krav på människans individuella 

kreativa förmåga. Inom konsten finns det största utrymmet för skapande och kreativitet och den 

är därför en alternativ form av lärande. (Kupferberg 2009, s. 107 f). Gällande kulturell mångfald 

och geografisk rörlighet, kan jag tänka mig att Kupferberg syftar till att vi behöver vara kreativa 

och flexibla i en värld där vi rör oss mellan olika platser och möter olika människor med 

varierande kulturell bakgrund. Det krävs då en lyhördhet hos individen. Nu talar inte Kupferberg 

om begreppet flexibilitet men jag finner att det begreppet kan hänga tätt samman med kreativitet 

och lyhördhet. Jag anser att barnen i situationerna ovan, hela tiden ställs inför nya oväntade 

utmaningar eftersom bilden och färgen förändras och reagerar på olika sätt om barnet till exempel 
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målar tunt eller tjockt. Dessutom upptäcker de måleriverktygens flexibilitet. Rätt vad det är 

upptäcker de att de kan måla med penselskaft, som Knut gör.  

Bengt Molander (2009), professor i filosofi, menar att estetik och konst hänger samman och vad 

som kännetecknar modern konst är uppbrott och att det hela nytt tiden skapas nytt. Konst är 

gränsöverskridande och kan ställas mot ”traditionell, rationell kunskapsbildning” (Molander 

2009, s. 229 f). För att leva och verka i en global värld kan det vara en fördel att kunna göra 

uppbrott och möta det okända. Jag tänker på när Edit klistrar fast knappar som hon åter och åter 

igen plockar bort. Rut målar först former som hon sedan målar över för att täcka hela 

pappersarket med färg. Edit och Rut tycks ha åstadkommit något som i deras ögon kunde vara 

värt att spara men de nöjer sig inte med det, utan bryter upp och gör nytt. Jag anser att de här övar 

sig i att inte vara rädda för misslyckanden, samt att göra nytt och utvecklas gång på gång. Samma 

sak gäller när Lars använder underarmarna som penslar och börjar måla sig i ansiktet eller då 

Knut målar med penselskaftet. 

Stephen Nachmanovitch (2010), musiker och författare, synliggör, i sin bok Spela fritt, misstag 

med ett sandkorn som råkar ta sig in i en mussla. Sandkornet är ett främmande objekt som inte 

passar in men musslan förvandlar sandkornet med sitt sega slem till en pärla. Ett yvigt penseldrag 

kan visa på något nytt, som går att ta fasta på, trots att det inte är helt genomtänkt. 

Nachmanovitch nämner även penicillinet eller röntgenstrålarna som är komna ur misstag 

(Nachmanovitch 2010, s. 90 ff). Att Lars lägger underarmarna i färgen skulle kunna ses som ett 

misstag, som han lär sig något av. Lars är dock så ung att han inte vet att, att måla med 

underarmarna kan tänkas vara ett misstag eller falla utanför ramen. Om Knut hade varit äldre och 

förstått att han målar med ett penselskaft trots att det inte är till för att målas med, kanske han 

hade sett det som en toppenidé och lanserat dubbelsidiga penslar, en sida med borst och den 

andra med ett spetsigt skaft att rista i färg med. Nu ser han det dock som fullt normalt eftersom 

han inte har etablerat förförståelsen för penselns användningsområde ännu. Poängen med det här 

resonemanget är att barnen är så pass unga att de är öppna för nästan allt och jag känner att 

målandet är ett fint tillfälle att experimentera och strunta i normer och konventioner. Om barnen 

får fortsätta med fritt experimenterande målning, tror jag att det bidrar till att de även inom övriga 

områden behåller sitt okonventionella sätt att se på saker och ting. Det vill säga att allt är 

föränderligt och att saker och ting kan omprövas, samt att vi är olika och att saker fungerar olika 



11 

 

på olika ställen. Kort sagt, att de behåller ett öppet sinne, vilket kan vara en fördel i en värld av 

ökande kulturell mångfald och geografisk rörlighet.  

 

Skillnaden mellan processen och resultatet 

Kupferberg (2009) anser att vi behöver komma på det klara med hur konst uppkommer, då 

människor anstränger sig för att få struktur och meningsskapande i tillvarons kaos. Ofta försöker 

lärare, vid kritik om nyttan med estetiska ämnen, rättfärdiga meningen med undervisning i 

konstnärliga ämnen med att försöka få elever att förstå konst (Kupferberg 2009, s. 117). Det finns 

risk att göra våld på det essentiella i konsten, eftersom den inte ska behöva förstås eller förklaras. 

Den konstnärliga processen går inte ut på att förstå eller förnuftsmässigt rekonstruera meningen 

med verkligheten, utan att uttrycka personliga erfarenheter äkta och generellt (Ibid., s. 103). Jag 

håller med Kupferberg om att det finns en fara i att lärare, för att förklara nyttan med konst, 

hävdar att de vill lära elever att förstå konst. Enligt min erfarenhet skiljer sig konst från fakta och 

vetenskap genom att den inte nödvändigtvis går att förklara eller definiera med ord, utan 

uttrycker det som uttryckas skall med sin form. Den lägger då inte heller fram fakta eller en teori 

samt förblir öppen för förändring. Att något förändras genom handlande tycks leda till utveckling 

och ett ständigt lärande, vilket kan iakttas i exemplen ovan.  

Edit klistrar på knappar som hon sedan tar bort och klistrar på igen. Det är lockande att som 

pedagog säga till henne att hon inte ska ta bort dem men viktigt att inte göra det, eftersom Edit 

här prövar olika formationer som hon kan skapa med knapparna. Jag frågar om det är en mask 

och här försöker jag genast förstå och tolka vad hon har gjort men det faller inte väl ut. Kanske 

det är en mask eller inte. Hursomhelst har Edit inget behov av mina kommentarer just denna 

gång. Hon har fullt upp med att pröva sig fram. 

Jag gjorde ovan ett försök att förstå Edits bild som något och, om hon hade svarat jakande på det, 

så hade jag kanske sagt till henne att inte förstöra masken. Både hon och jag hade då förstått 

bilden som något konkret. Ännu en fara, då det gäller lärares försök att få elever att förstå konst, 

kan vara att det kan syfta till en färdig produkt, det vill säga ett avslutat konstverk, som betraktas. 

Vi pedagoger tittar ofta på färdiga barnteckningar och försöker tolka dem.  
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Marie Bendroth Karlsson (1998), förskollärare, pedagog och fil. dr. beskriver i Bildskapande i 

förskola och skola hur barnbildsforskare främst undersökt den färdiga produkten och då missat 

sådant som händer under processen. Ett exempel som ges är då en femåring målar över en 

komplett bybild med grönt och menar på att nu blev det sommar överallt. En flicka hade målat en 

gran och två harar. Hon tyckte sig se konturer av en räv i sin målade gran och målade då över 

hela bilden med svart, så att inte räven skulle upptäcka hararna (Bendroth Karlsson 1998, s. 70). 

Bendroth Karlssons pekar på något väsentligt eftersom vi här ser bristen som ligger i att endast 

betrakta produkten. Det händer mycket på vägen. En bild kan bli till något helt annat, som med 

Rut som på ett pappersark målar former, som hon sedan helt målar över. Här har 

skapandeprocessen ett värde i sig eftersom Rut hela tiden är på väg med sin bild. Hon målar 

något som förändrar det som fanns innan och ser hur formen och färgen förändras. Hon hinner då 

hon målar under en lång stund pröva en rad olika versioner av en bild. 

Professor i bildpedagogik, Ulla Lind (2010) tillägnar sin doktorsavhandling, vilken diskuterar 

villkor för bildpedagogik och estetiska lärprocesser, ”alla som lever och lär ’under tiden’” ( Lind 

2010, s. v). I inledningen ges exempel på när en pojke hävdar att det är så tråkigt med mål som 

sätts upp, därför att han kommer på så mycket under tiden. Längre fram i avhandlingen jämförs 

en mål-rationell undervisningspraktik med en mål-relationell. I den mål-rationella finns färdiga 

svar och läraren försöker under processen styra in eleverna på ”rätta vägen”. I den mål-

relationella undervisningspraktiken uppmärksammar läraren nya vändningar och kopplingar, 

vilket får både elever och lärare att reflektera (Ibid.s. 359). I mina situationer kan en ny vändning 

tänkas vara att Lars börjar måla sig i ansiktet istället för på pappret. Skulle jag agera mål-

rationellt, så skulle jag försöka få honom att måla på pappret igen eftersom tanken är att det ska 

bli målningar på papper i två etapper. Nu så låter jag honom istället måla sig i ansiktet och hakar 

då på en ny vändning och en ny koppling: ansiktsmålning. 

 

Molander (2009) ger ett exempel på hur en skogshuggare, som arbetat åtskilliga år i skogen, hela 

tiden upptäcker nya saker. Kunskap leder hela tiden vidare till något som är bättre och den blir 

aldrig avslutad eller klar.  Målet ska inte alltid vara det som bestämmer arbetet (Molander 2009, 

s. 245 ff). Exemplet med skogshuggaren ger en tydlig bild av vad kunskap är. Kunskapen är 

aldrig färdig, utan det skapas hela tiden nytt, såsom med Edits experimenterande med knapparna. 

Något som hon håller på med länge. Hade hon fått hålla på en kortare stund, så kanske hon inte 
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hade nått denna fördjupning i att pröva olika formationer. Liksom för skogshuggaren är här inte 

målet viktigt, utan det är kunskapen som förvärvas under den inte avslutade processen som är 

väsentlig. Poeten Karin Boye (1990) illustrerar i sin dikt I rörelse såväl processens som 

uppbrottets värde på ett träffande sätt1: 

Den mätta dagen, den är aldrig störst. 

Den största dagen är en dag av törst. 

 

Nog finns det mål och mening i vår färd – 

men det är vägen som är mödan värd. 

 

Det bästa målet är en nattlång rast, 

där elden tänds och brödet bryts i hast. 

 

På ställen där man sover blott en gång, 

Blir sömnen trygg och drömmen full av sång. 

 

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 

Oändligt är vårt stora äventyr. (Boye 1990, s. 149). 

 

Här skildrar Boye att det är processen som har betydelse. Målet är inte värt att stanna vid, 

eftersom det är själva vägen som ger tillfredsställelse. Exempelvis stannar inte Rut vid ett 

fullständigt färgfyllt pappersark, utan hon bryter upp och går vidare till nästa. Jag märker här att 

det är skapandeprocessen som ger Rut njutning. Dessutom lär sig Rut något varje gång hon målar 

ett ark eftersom ingen färgfylld bild är den andra lik. Rut upptäcker något nytt för varje 

pappersark hon fyller. Jag kommer här att tänka på att yngre barn gärna vill höra samma saga om 

och om igen eller se samma film flera gånger. Förmodligen därför att de vinner ny kunskap varje 

gång i och med att de upptäcker nya detaljer. Så även med Ruts målning. 

 

                                                             
1 Boye, Karin 1900-1941 (Hägg 1996, s. 460). 
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Den öppna kunskapen 

Molander (2009) förklarar att en förutfattad mening om kunskap är att ett eller flera 

konstateranden är kunskap. Han exemplifierar med läroböckers utformning, där fakta kommer 

först i kapitlet, följt av instuderingsfrågor. Med det vill han säga att avbildningstänket är 

förhärskade inom utbildning och att det finns en fara för att estetiska lärprocesser kommer att 

bestå i att tala om konst och att reproducera istället för fritt skapande. Han menar istället att konst 

är praktisk. Den, i verkliga livet, närvarande människan som vet hur hen ska handla i olika 

situationer och är uppmärksam, besitter och tillägnar sig kunskap. Kunskapen är även öppen mot 

det som ännu inte är utforskat (Molander 2009, s. 236 ff). 

Kunskap, såsom det beskrivs som praktiskt istället för avbildande, hos Molander (2009), leder 

mina tankar vidare till naturvetenskapen, där en teori inte är evig, utan kan visa sig vara fel och 

något nytt kan uppstå.  Nya upptäckter kan göras ur misstag eller av en slump. I mina situationer 

prövar Lars färgens egenskaper då han applicerar den på andra ställen än pappret, det vill säga, 

först händerna och sedan ansiktet. Sedan kommer han på att han kan bearbeta färgen på pappret 

med ett annat verktyg än penseln, nämligen underarmarna. Det blir då en annan effekt, som han 

tycks fascineras av. Detta arbetssätt kan liknas vid en vetenskapsmans, som experimenterar sig 

fram. Om inte Lars får hålla på en längre stund, utan att jag avbryter honom eller lägger mig i och 

försökt styra, så når han inte fram till denna utveckling och dessa upptäckter. Det handlar om en 

ständig förändring och om stegvisa upptäckter, som bygger på varandra och leder till utveckling. 

Även Knut börjar experimentera med verktyget penseln. Han ritar linjer med skaftet i den färg 

han har lagt på pappret. Härmed får linjen betydelse och upptäckten blir att det går att teckna och 

måla på samma gång. Detta kan göra honom medveten om linje och yta. I steg två av 

skapandeprocessen, då barnen får tillföra en tredje färg, samt klistra på föremål, begränsar sig 

inte Lars till att enbart klistra på knappar. Han målar även över dem. Han utmanar idén om vad 

ett collage traditionellt kan vara, att endast klistra på föremål och sedan låta det vara. Han har 

ännu inte stött på vare sig begreppet collage eller att denna teknik kan skiljas från måleri, såsom 

Knut inte skiljer måleri från teckning. De blandar teknikerna fritt, utan förförståelse eller 

fördomar om hur det ska vara. Kunskapen i målningssituationerna är föränderlig och praktisk. 

Barnen är närvarande i det de gör samt omprövar det de gjort, exempelvis när Lars målar på de 

limmade knapparna. Jag tänker på Bendroth Karlssons (1998) kritik mot fokuset på den färdiga 
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bilden och sätter det i relation till Molanders ifrågasättande av konstateranden som kunskap. 

Båda riktar sin kritik mot något som är färdigt. I situationerna som jag reflekterar kring kan jag se 

att det händer mycket av värde under skapandeprocessen när barnen får tid att hålla på ett tag. 

 

Det ena ger det andra 

Lundberg Bouquelon tar upp begreppet estetik eller aesthesis som det heter på grekiska. Det 

betyder sinnlighet eller varseblivning. Här avses hur vår omvärld influerar oss och hur vi 

varseblir den och tolkar den samt sorterar in upplevelserna (Lundberg Bouquelon 2014, s. 167 f). 

I målningssituationerna ovan känns det som om barnen varseblir hur varje penselsträck förändrar 

bilden. De tycks även fascinerade av att se hur färgen blandas. Till exempel blir det 

guldglänsande till svart metallic blandat med den svarta färgen. Rolf har förmodligen blivit 

medveten om prickar och cirklar samt att det går att åstadkomma dem med hjälp av färg och 

pensel. Det syns att Rolf verkligen känner in hur han gör cirklarna med tanke på att han gör det så 

långsamt och omsorgsfullt. Han känner den runda formen. Här kan jag iaktta att den estetiska 

lärprocessen har ett värde i sig. Rolf kan känna glädjen i att kunna skapa en form som han vill 

med egen hand och med hjälp av pensel och färg. 

Är skapandeprocessen en viktig form av lärande? Delar av processen hjälper oss att komma 

framåt och se nya saker. Vi prövar något annat som vi lägger till det som vi redan har erfarenhet 

av och detta gäller för allt lärande. I den redan kända kan vi se något nytt. Vi behöver bli 

medvetna om att estetiken spelar roll (Lundberg Bouquelon 2014, s. 179 ff). Rolf börjar med att 

göra prickar, för att sedan gå över till cirklar. Förmodligen har han gjort prickar förr och då är 

steget inte långt till cirklar som är nytt för honom. Det finns för honom en njutning i att göra 

prickarna som redan är kända och han känner sig bekväm. Då är det enklare att våga ta steget och 

pröva cirklar. Jag tänker att den här färgen är flödande och lätt att jobba med och tror att det 

bidrar till att barnen fascineras av de snabba förändringarna och testar nytt utan att tveka.  

Lundberg Bouquelon (2014) ställer frågan om lärandet bör ha skapandeprocessens form. Då jag 

iakttar barnen i mina situationer lägger jag märke till att de experimenterar fritt med färg, 

armbågar, penselskaft och knappar. Allt detta hinner de göra därför att jag låter dem sitta en 

stund. Om barn ges möjlighet att utforska själva i något som liknar skapelseprocessens form, är 
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det möjligt att de kommer fram till många upptäckter och lär sig på vägen. Jag anser här att 

skapandeprocessen är viktig för barnen i egenskap av lärandeform därför att de lär sig något på 

ett praktiskt och experimenterande sätt med flera sinnen. I det nyligen nämnda exemplet med 

cirklarna, kan Rolf känna cirkelns form fysiskt då han målar den. Jag tänker även på Said i den 

första situationen ovan, som kan färgernas namn och får möjlighet att blanda dem och måla med 

dem. På så vis befästs hans kunskap om färgernas namn ytterligare. Lärandet blir konkret, 

lustfyllt och praktiskt. Jag låter som nämnts efter största möjliga förmåga barnens 

skapandeprocess få ta tid, eftersom de, då de sitter en längre tid och målar eller tillåts återkomma, 

ges utrymme att reflektera och bygga vidare på det som de redan gjort. För att det ska bli en 

värdefull process behöver det ta lite tid.  

Kunskap är praktisk och genom kropp och sinne kan ett ämne eller tema förstås (Fredricson 

Flodin 2014, s. 219 ff).  Andra ämnen kan förstås enklare med hjälp av estetiska lärprocesser. 

Även om det inte är mitt fokus i denna essä, kan det vara värt att nämna eftersom olika 

ämnesområden glider över i varandra. Om vi ser på det ur den aspekten, kan till exempel konst 

även vara naturvetenskap, vilket jag återkommer till nedan. Eller så innehåller ämnet matematik 

konst; till exempel, former eller mönster. Said i min situation tycks få ut något av måleriet därför 

att han är intresserad av färgernas språkliga benämning. Det känns nästan som om han målar för 

att få färgernas namn bekräftade för sig. 

Det är inte på förhand planerat att barnen i mina situationer målar för att förstå ett annat ämne, 

som till exempel matematik eller naturvetenskap. Däremot får de en första förståelse för 

blandning av grundfärgerna, vilket för tankarna till naturvetenskap. KG Nilsson (2004) skriver i 

KG Nilssons Färglära om subtraktiv färgblandning som innebär att ljusheten avtar, ju fler färger 

som används. Det kan beskrivas med att om, flera lager färg läggs på varandra så släcks ljuset. Är 

det täckande färger, sker detta genom blandningen av dem (Nilsson 2004, s. 18 f). Då barnen 

blandar alla färgerna förlorar de sin lyster och går åt det grå hållet. Vidare kommer matematiken 

in, då barnen gör prickar eller lägger ut knappar, vilka kan räknas eller som bildar mönster. Rolf 

gör prickar och därefter cirklar. Dessa tillhör två olika kategorier av former. Cirkeln är dessutom 

en geometrisk form.  

Vid andra tillfällen än situationerna ovan har barnen fått måla för att förstå ett annat ämne. 

Exempelvis har de fått måla vatten och eld. Trots att barnen målar för ett annat ämnes skull, störs 
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inte skapandeupplevelsen. Förutom att det i sådana situationer kan handla om att alla ska vara 

med och måla och måla varsin eld, varvid barnen kan bli avbrutna, på grund av att alla ska hinna 

med. Eller så kan scenariot vara att vi gör en stor gemensam målning och då blir sessionerna 

också kortare men till förmån för ett socialt samspel; många arbetar samtidigt med samma 

målning. Värdet är här både skapandet och det sociala samspelet. I läroplanen står det att 

”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Skolverket 2016, s. 

6). Såväl en gemensam som en enskild skapandeaktivitet, där barnen målar med eller bredvid 

varandra, ger praktik i ovanstående. En målning förändras i snabb takt. Vid gemensam målning 

krävs det samarbete. Beroende på hur aktiviteten utformas, då det gäller estetisk lärprocess så får 

barnen både glädje och utveckling då det gäller målandet i sig och även andra ämnen. Samma 

gäller, då barnen som i mina ovanstående situationer målar för målandets egen skull. I det förra 

fallet ser pedagogen till exempel ett annat ämne som det primära syftet med aktiviteten och 

barnen får skapandet på köpet. I det senare fallet, när barnen bara målar utan ett tema som ligger 

utanför, får barnen den estetiska upplevelsen, som i sig är bra för andra ämnen. Det kan något 

grovt liknas lite som att förvärva rätt studieteknik i och med att målandet innebär ett 

förutsättningslöst utforskande och tänkande utanför ramarna, där alla slags kreativa lösningar är 

tillåtna. Detta förhållningssätt inför andra ämnen och inför livet, är en hjälp för att lyckas. Jag 

tänker bland annat på mitt resonemang kring läroplanen ovan, där det krävs att barn är rustade 

inför förändringar och samhällets snabba informationsflöde (Ibid.). Att få hålla på med skapande 

regelbundet, med betoning på processen, kan ha ett värde på så sätt att det ger barnet en vana i att 

tänka fritt och förutsättningslöst samt ger det mod att utforska och tänka utanför ramarna och att 

tänka kritiskt i fler situationer. På så vis är skapande bra för något annat. Även skapandet som 

primärt inte är till för sin egen skull, utan fungerar som ett medel för att förstå eller öva sig i 

något annat, bidrar till ett utforskande och praktiskt sökande efter kunskap. 

  

Schillers estetiska brev 

Författaren Friedrich von Schiller (1995), som levde och verkade i slutet av 1700- och början av 

1800-talet, beklagar sig över sin tids nyttotänkande samt att konsten inte har någon plats i 
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samhället och får stå tillbaka för vetenskapen (1995, s. 21 f).2 Han tar inledningsvis upp två sidor 

som människan bär inom sig, å ena sidan vilden, som styrs av känslorna och som saknar kultur, å 

andra sidan barbaren, som låter principerna förgöra känslorna men saknar förankring till naturen 

(Schiller 1995, s. 31f). Terminologi som inte överensstämmer med nutida betydelse används för 

dessa mänskliga egenskaper. Exempelvis förknippas nuförtiden barbar snarare med vilde och 

utgör inte dess motsats, som i breven.  

Dessa två nämnda naturer beskrivs som stående i motsats till varandra och det saknas en tredje 

egenskap. Längre fram bland breven berättas om den sinnliga driften, vilken syftar på 

människans fysiska vara, och formdriften, som syftar till människans förnuft och skapar lagar. 

Den sinnliga driften är fysiskt tvingande och formdriften moraliskt tvingande. Mellan de båda 

drifterna råder en växelverkan. Den sinnliga driften strävar efter förändring och formdriften vill 

inte att saker ändras (Schiller 1995, s. 65 ff).  Det behövs en tredje som kopplar ihop dem, 

lekdriften. Lekdriften omnämns som levande och utvecklar den sinnliga driften och formdriften. 

(Schiller 1995, s. 77 ff). ”Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, 

och hon är bara helt och hållet människa när hon leker” (Schiller 1995, s. 84). Lekdriften hjälper 

samverkan mellan de andra två grunddrifterna, så att den ena inte dominerar och utesluter den 

andra. För Schiller (1995) är lek och estetik förknippade med varandra. Nachmanovitch (2010) 

menar att skapande är lek och att konsten kommer ur lek. Lek behövs för att lära sig saker. Det 

behövs sammanhang i leken. Viktigt är hur något görs och inte vad. Leken är inte heller 

definierbar (Nachmanovitch 2010, s. 47 f). Att leka är att reflektera fritt och frihet ger möjlighet 

till reflektion. Jag tänker här på att barnen i mina situationer är väldigt unga och att allt är en 

förutsättningslös lek för dem. De är ännu fördomsfria och målar spontant och utan baktanke. De 

är i nuet och vet inte hur bilden ska bli. Jag känner att de genom att få måla ofta, ostört och på ett 

lekfullt sätt bibehåller det lekfulla sättet att angripa saker och ting. 

                                                             
2 Författaren Friedrich von Schiller, 1759-1805, skrev ursprungligen de estetiska breven till Fredrik Christian av 

Augustenborg, vilken tillhörde det danska kungahuset. Schiller var fattig samt hade hälsoproblem och fick hjälp av Fredrik 

Kristian av Augustenborg. Som tack för biståndet, skrev Schiller de estetiska breven. Dessa publicerades för första gången 

1795 i Schillers och vännen Goethes tidskrift (Schiller 1995, s. 155 f).  
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Övergången från sinnlig människa till en förnuftigt tänkande går ofrånkomligt genom den 

estetiska människan. Att vara estetisk är att på samma gång vara lekfull. Den sinnliga bestäms av 

det fysiska och är inte fri. För att bli fri behöver hon kombinera sitt passiva tillstånd med ett 

tänkande, det estetiska (Schiller 1995, s. 116 f). Jag tolkar det som att Schiller menar att 

människan, då hon tänker fritt utanför ramarna, kommer till insikter som hon inte gör annars. För 

att nå sant moraliskt tänkande måste tankarna utvecklas ur det estetiska och inte ur det fysiska. En 

ädel människa ger liv åt både sig själv och allt runtomkring sig, även det som tycks obetydligt. I 

det fysiska tillståndet är människan slav under sin natur. Hon kan befria sig därifrån genom det 

estetiska och kontrollera den genom det moraliska tillståndet (Schiller 1995, s. 118 ff). Ibland 

strävar förnuftet alltför starkt efter realitet, vilket gör att det förkastar det estetiska skenet men det 

räcker inte enbart med logik (Ibid., s. 138). Schiller verkar mena att vi endast kan utvecklas och 

sammanfoga de två andra egenskaperna genom skapande och lek. Med det kommer den fria 

tanken och där sker utvecklingen. Leken kan dock styras eller hållas inom rationella ramar genom 

logiken. Så att säga tror jag att idealet för Schiller är en fritt tänkande människa som på samma 

gång förmår hålla distans till sina tankar och handlingar men även släppa fram dem. Då det gäller 

ovanstående situationer tänker jag mig att barnen kommer på många nya tankar då de målar och 

inser att både det ena och det andra kan vara möjligt. De vet att de kan måla på papper och med 

penslar samt med armar och händer. De förstår då kanske även att de skulle kunna sätta igång att 

måla med fötterna på golvet. De gör dock inte detta eftersom de inser att de just i den här 

situationen inte bör göra det eftersom de har erfarenhet av att det blir jobbigt att tvätta bort kladd 

som hamnar på golv. På så vis samspelar leken och logiken. Hursomhelst upptäcker de 

materialets möjligheter, vilket de inte hade gjort om de inte fått experimentera sig fram. Denna 

frihet under förnuftigt ansvar gör skapandeprocessen värdefull. Skapandeprocessen är ett verktyg 

för att förena sinnligheten, estetiken och förnuftet. Då jag läser Schiller upptäcker jag och kan 

argumentera för att en skapandeprocess i sig har ett värde eftersom den innefattar leklusten och 

leklusten behövs för att kunna orientera sig och foga samman ens andra mänskliga egenskaper 

samt förhålla sig till dessa. Jag skulle vilja hävda att leken eller skapandet ger perspektiv på 

tillvaron. Det förutsätts dock att den får pågå över en tid, så att leken kommer igång.   
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Det konstnärliga 

Vidare betonas i breven formens, kontra innehållets betydelse för konstverket. Det är formen och 

inte innehållet i sig, som talar till människan. Formen berör hela människan och innehållet endast 

en del (Schiller 1995, s. 113 f). Överfört till mina situationer handlar det om att formen är hur 

barnen målar. Det vill säga vilka former de gör på pappret och i vilken nyans. Formen gör 

innehållet och ger liv åt innehållet; vill säga vad barnen målar. Exempelvis en mask. Då Schiller 

nämner formens betydelse kontra innehållets tänker jag på när vi pedagoger försöker få barnen att 

berätta vad de målar. I vissa fall kan det vara bra att sätta ord på det som målas men i andra fall 

kanske det inte går. Jag tänker på situationen ovan, då jag frågar Edit om hon gör en mask och 

möts av ignorans. Här lägger jag fokus på innehållet. Kanske Edit tänker att det är något annat än 

en mask eller kanske hon experimenterar med formen och det blir något föreställande på köpet. 

Även om det är en mask är det viktiga inte att det är det, utan hur den är utformad. Det är formen 

som talar till oss och visar att det möjligen kan vara en mask. Kanske Edit tänker sig att den 

förmodade masken är en mandarinklyfta som hon sett vid mellanmålet någon gång. Det vet vi 

inte. Det viktiga är att Edit lägger knapparna i olika formationer och iakttar dessa samt vad de 

uttrycker i sig. Om Edit känner behov av att sätta en etikett på formationen så gör hon det. Edit 

leker med knapparna och testar sig fram. Just denna frihet att Edit inte behöver redovisa vad det 

är hon gör, ger liv åt den konstnärliga processen. Det finns inget som binder henne vid innehållet. 

Dock kan det ibland även vara en utmaning att ha ett givet innehåll att förhålla sig till och arbeta 

fritt utifrån det. Jag tänker att det kan ligga en utmaning i att till exempel få temat maskar och att 

försöka skapa en mask fritt utifrån det. Det blir då ett problemlösande som kan verka sporrande 

och koncentrationen ligger då på maskens form. Jag tänker dock att ett sådant tema passar för 

äldre barn än Edit. I denna målningssituation styr jag Edit, om än metodmässigt. Jag avser med 

metodmässigt att hon endast får blanda grundfärgerna gult, blått och rött. Metoden hör dock inte 

till innehållet. Den största behållningen för Edit i denna målandesituation är att hon får skapa, 

associera och experimentera ostört, vilket har ett stort värde. En invändning som kan göras är att 

det väl vore bra om hon lärde sig formen på maskar och ormar och det är en god tanke eftersom 

det också faller inom ramen för en formdiskussion. Jag skulle med Edit kunna prata om vilka djur 

och föremål som har en avlång slingrande form men det gäller att känna in när det passar att börja 

tala om innehållet.  
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Om vi återgår till min tolkning av Schillers diskussion om formens betydelse, så tror jag att det är 

viktigt att låta barnen få arbeta i lugn och ro med formen, på det vis de gör i mina situationer. De 

lär sig se vad de själva gör, då de får hålla på en stund eller återgå till sin målning. De lär sig ta 

fasta på vilken betydelse en linje eller yta kan ha, då de målar något även om det är ett 

förutbestämt motiv och de blir medvetna om vilken betydelse formen har för motivet. Jag tänker 

också att om barnen endast är fokuserade på innehållet, målet eller det färdiga resultatet, kan det 

hända att de målar skyndsamt för att nå dit. Innehållet är också intressant men behöver en form. 

Annars skulle det räcka med ett påstående eller ett enkelt tecken för något. Som Schiller nämner, 

talar formen till hela människan. Jag tänker att en bilds innehållsliga budskap blir tydligare, mer 

nyanserat eller mer precist, ju mer formmässigt genomarbetad den är. Vad jag försöker att 

komma fram till här är att om barnen tidigt ges tillfällen att utforska formen ostört, skapar de sig 

en medvetenhet och ett reflekterande sinne kring detta. Förutom i det konstnärliga tänker jag att 

reflektion kring form kan vara till nytta i andra sammanhang, kort sagt inom alla områden där 

någon slags kommunikation sker. För att kunna utveckla formen behövs det att barnen får sitta en 

stund med sitt skapande. 

Konsten bör vara fri från lidelse, didaktiska eller moraliska budskap för att inte störa effekten av 

det (Schiller 1995, s. 113 f). Schiller beskriver en människa som förmår observera, reflektera och 

vara lekfull, utan att för den skull drivas för mycket av personliga känslor. Jag tänker på 

målningsprocessen hos barnen som just detta. De betraktar koncentrerat vad de målar och 

fortsätter. Det finns inte så mycket utrymme för känslor som ilska eller habegär eftersom 

målningen är något utanför en själv. Det vill säga att det går bortom de känslor som styr, då vi 

fysiskt stångar oss fram i världen. Schiller talar om det fysiska. Visserligen kan ett barn bli 

frustrerat över en teckning eller målning, som inte blev lyckad men då känns det snarare som om 

det är fixerat vid den färdiga produkten och inte vill fortsätta. En målning under arbete är ingen 

sak som kan ägas, utan det är något som barnet kan förändra och styra hur det vill. I själva 

processen kan allting göras om eller skapas på nytt. Så om barnet fortsätter, kanske det kommer 

över ilskan. Jag tänker mig att barnet inte fastnar i frustration, om det får fortsätta efter ett 

misslyckande. Hålls målningssessionerna däremot korta, finns inte den här tiden att lära sig av 

misstagen och det blir ett enda producerande av färdiga verk. För den sakens skull är det inte av 

ondo att producera många målningar i en strid ström. Det kan då ändå vara processen som är i 

fokus. Det är bara det att den här gången görs det en ny bild istället för att det misslyckade eller 
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det som ska utvecklas målas över. I situationen ovan gör Rut bådadera. Hennes långa måleristund 

är så intensiv att hon både utvecklas genom att måla över det hon gjort samt att börja på nytt. Här 

känner Rut att hon inte är styrd av några regler och hennes tankar kan fara fritt. 

Målandeprocessen blir här till en fristad för barnet, där det inte behöver bevaka sitt revir eller sina 

ägodelar utan är koncentrerad på något som ligger utanför det själv och något som det ändå har 

kontroll över att förändra. Rut är så upptagen och koncentrerad på sitt måleri att hon inte har tid 

att stanna upp och bli frustrerad, utan hon ändrar och målar nytt. Hon har kommit in i någon slags 

koncentration, som jag återkommer till längre fram, då jag undersöker begreppet flow. Jag skulle 

även kunna kalla detta en passion för måleri och då tänker jag att Schillers resonemang om att 

konsten bör vara fri från lidelse kunde bli problematiskt. Schiller avser dock, som jag tolkar det, 

en annan form av lidelse, vilken snarare närmar sig frustration, ilska och sådan lidelse där 

människan har tappat kontrollen och följer instinkterna, det vill säga den lidelse som finns hos 

den mänskliga egenskap som Schiller kallar vilden. Det jag förnimmer som passion hos Rut när 

hon målar skulle även kunna kallas koncentration. Jag ser att hon mår bra av det.  

Då det gäller Schillers upphöjande av idealet att konsten bör vara fri från didaktiska och 

moraliska budskap, vill jag göra en återkoppling till resonemanget ovan kring formens betydelse, 

kontra innehållets. Jag tolkar det som Schiller här tänker att den som skapar bör vara 

koncentrerad på formen och inte innehållet. Ett moraliskt eller didaktiskt budskap tror jag 

förknippas med ett konstverks innehåll och inte formen. Jag kan också tänka mig att Schiller 

menar att konsten ska vara fri och inte bunden till vissa moraliska åskådningar eller propagera för 

eller mot något. Överfört till mina målningssituationer är då idealet att barnen får skapa vad de 

vill innehållsmässigt, vilket de också gör. Dock förekommer säkert uppmaningen till dem senare i 

livet, exempelvis i skolan, att de ska åstadkomma en bild med ett moraliskt eller didaktiskt 

budskap; till exempel för fred och mot krig. Detta behöver dock inte störa värdet i 

skapandeprocessen, om eleven får arbeta ostört med formen och tillåts lägga ner omsorg på sin 

bild. Jag tänker på när lite äldre barn ritar eller målar ett motiv som de tycker om och gör många 

små detaljerade saker. De arbetar då även med innehållet men formen är då ändå viktig eftersom 

de lägger ner omsorg på detaljerna. Innehållet bör följaktligen inte överskugga arbetet med 

formen eller själva skapandeprocessen eftersom denna ska vara en behaglig och koncentrerad 

upplevelse. Om vi applicerar det på mina situationer, så gör Rolf cirklar, vilka är innehållet. Det 

kan vara så att det är något annat än cirklar, till exempel äpplen eller något annat runt men det vet 
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jag inte. Hursomhelst målar han något figurativt som har ett innehåll. Han gör det dock 

omsorgsfullt, noggrant och koncentrerat, vilket tycks ge honom en positiv upplevelse och 

cirklarna blir uttrycksfulla. Det kanske hade varit skillnad om jag hade sagt åt honom att måla 

cirklar och han inte hade haft lust till detta. Då skulle scenariot kunna se ut som så att han slarvigt 

kluddar dit några cirklar. I så fall överskuggar innehållet formen. 

Frihet innebär att kunna reflektera, enligt Schiller. I det fysiska tillståndet tänker inte människan 

efter, utan griper begärligt efter det som kommer i hennes väg. Den betraktande människan 

beskådar objektet på avstånd och kan på så vis undvika lidelse i och med att hon tar sig tid för 

reflektion. Skönheten är form eftersom den utsätts för människans blick men samtidigt liv 

eftersom människan kan uppfatta den. Den är både tillstånd och handling (Schiller 1995, s. 130 

ff).  

Om reflekterandet, såsom konsten ovan är fri från lidelse, didaktiska eller moraliska budskap 

kommer lärandet och tankens frihet. Att reflektera behöver inte nödvändigtvis betyda att uttrycka 

sig verbalt om något. Kanske det inte går att reflektera med ord över målningarna som barnen 

håller på med, utan genom betraktandet och känslan? En målning kan i hög grad tala för sig själv. 

Schiller beskriver en människa som förmår observera, reflektera och vara lekfull, utan att för den 

skull drivas för mycket av personliga känslor. Jag tänker på måleriprocessen hos barnen som just 

detta. De betraktar koncentrerat vad de målar, betraktar och fortsätter. Edit formar något som jag 

tycker liknar en mask men hon vill inte prata om det, vilket inte betyder att hon inte reflekterar. 

Då vi sitter vid matbordet och talar om bilderna som hänger och torkar, reflekterar speciellt Said 

och Rania kring färgerna. Said kommer ihåg vilka färger han använt och Rania förtydligar att hon 

målat med rött, reflekterar kring detta och känner lust att måla igen. Efter det första tillfället, då 

vi använde endast två färger låter vi målningarna vila och betraktar dem och reflekterar. Sen går 

vi på dem igen. Då har barnen hunnit se bilderna på avstånd och har fått distans. Läroplanen 

(Skolverket 2016, s. 4) säger att förskolan ska understödja barns reflektion samt uppmuntra 

diskussioner kring livets frågor. Vidare ska barnen ges möjligheter att ”iaktta och reflektera” och 

förskolan ska skapa möjligheter för lärande (Skolverket 2016, s. 6). I målandeprocessen och i 

mina situationer ovan, ges barnen möjlighet att både observera, vara lekfulla och reflektera. 

Observationsförmåga, lekfullhet och reflektion, som kan vara till nytta i varierande situationer. 
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Samhället 

För att människan ska bli fri och förnuftigt tänkande behövs det estetiska, som Schiller hävdar. 

Schiller talar om samhället i stort och varför estetiken är viktig inte endast för den enskilda 

människan, utan för samhällsapparaten. En estetisk stat är en fri stat, menar författaren, eftersom 

stater som bygger på andra krafter än den nämnda leder till tvång och underkastelse. Endast 

smaken ger samhället harmoni och den leder till rätt slags kommunikation. Författaren ställer sig 

frågan om det finns en sådan stat och hävdar att den finns i den nyanserade och milda människans 

själ (Schiller 1995, s. 150 ff). Jag tänker att vi inom förskolan uppmuntrar reflektion och ett 

demokratiskt förhållningssätt. Genom att ge barn möjlighet att i lugn och ro få ägna sig åt bland 

annat skapande aktivitet, lär de sig dels att reflektera och dels att se och acceptera olikheter. Vi 

målar alla på olika sätt och ibland kan vi måla tillsammans och ta till vara varandras olikheter. Vi 

uppmuntras till samarbete och demokrati, då vi gör en stor gemensam målning. Jag tänker mig att 

en människa som målar, lär sig se de små tingen och nyanserna i tillvaron och övar sig därmed i 

att se olika sidor av saker och ting, ompröva beslut och inte se saker och ting i svart eller vitt. Jag 

associerar till ett diplomatiskt och medmänskligt förhållningssätt. 

Schiller hyllar antikens greker och menar att de förenar förnuft och fantasi, då sinnet och anden 

på den tiden ännu inte var uppdelade. Dessutom var grekerna både gudar och människor. Den 

moderna människans själskrafter är uppdelade och fördelade i småbitar.3 Det vill säga, 

avgränsade klasser och yrken splittrar det enhetliga och olika sinnen och förstånd isoleras från 

varandra och delas upp. Grekerna är formade av naturen och den moderna människan av kulturen 

och det är kulturen som har orsakat splittringen. Erfarenhet och avgränsande tankesätt bidrog till 

åtskillnad. Sådant som skilts åt är njutning och plikt; belöning och bemödande; medel och 

ändamål. I den moderna tiden värderas ensidiga egenskaper högre därför att staten inte gärna ser 

människor som är kompetenta utöver sitt ämbete. Sinnligheten är ofarligare än andligheten. 

Människor kategoriseras och delas upp för att staten ska kunna sortera in mångfalden och 

mänskligheten försvinner och blir en tankekonstruktion. Lagarna känns då abstrakta för 

medborgaren. Den som tänker abstrakt har ett kallt hjärta eftersom intrycken är särskilda från 

                                                             
3 Med modern tid avses här den tid som Schiller avser som nutida, det vill säga under hans levnadsperiod. 
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varandra och den praktiska yrkesmänniskans hjärta är trångt eftersom hen inte kan tänka utanför 

yrkets ramar (Schiller 1995, s. 37 ff). Som ovan framgår av min diskussion, så kan estetiska 

lärprocesser förena olika ämnen och få människan att tänka utanför ramarna. Då barnen målar för 

målandets skull och inte för något annat ämne, lär de sig reflektion och att allt kan utvecklas, 

förändras och förenas med något annat. De lär sig experimentera och förena olika tekniker, 

exempelvis. Till exempel att knappar kan klistras på en målning och målas över igen, som Lars 

gör. Jag kommer även att tänka på mitt resonemang ovan kring hur olika ämnesområden 

integreras i varandra. Då du håller på med skapande, håller du kanske även på med matematik, 

naturvetenskap eller språk, för att ta några exempel. 

Schiller menar att grekernas mänsklighet hade uppnått en perfektion och att deras samhälle inte 

hade kunnat utvecklas i en annorlunda riktning än mot det moderna samhälle som har beskrivits. 

Tre stadier av mänsklig utveckling anges. Det första är att vi ser en helhet i ett objekt men den är 

diffus och rörlig. Detta tillstånd tillskriver Schiller grekerna. Den moderna människan förmår 

urskilja egenskaper var för sig och isolerat. Målet är en människa som förmår lägga ihop de bitar 

som skilts åt och se en mångfacetterad helhet. Det i naturens fullständighet som har förstörts med 

konst måste återuppbyggas med konst (Schiller 1995, s. 41 ff). Vi arbetar ofta inom yrken där vi 

kanske ägnar oss åt en viss arbetsuppgift som är isolerad från andra. Vi blir experter på ett smalt 

område. I skolan är ämnena uppdelade och i läroplanen kan vi läsa vilka målen är ämnesvis, det 

vill säga i matematik, naturvetenskap, språk och skapande. Det uppmuntrar till att se ämnena 

isolerade från varandra och inte integrerat. Schiller talar om åtskillnad och olika sätt att tänka 

som blivit åtskilda från varandra genom kulturens utveckling. Som ovan nämnts, hos bland annat 

Fredricson Flodin (2014) är estetiska lärprocesser bra som medel för andra ämnen. I barnens 

måleriprocess ovan, vävs andra ämnen in i en estetisk lärprocess, som egentligen är för sin egen 

skull. Exempelvis undersöks färgens egenskaper, främmande material används, mönster urskiljs. 

Rania har troligen en förförståelse för färgen rött som hon sätter i relation till något, att döma 

utav hennes bestämdhet vid val av färg. Said använder sitt språk och kan benämna färgerna. 

Oförutsedda upptäckter görs och en målning blir mer en bara en målning. Rut som har gjort 

många målningar kan betrakta deras likheter och olikheter, då de sitter uppmonterade på väggen 

utanför avdelningen. Estetiska lärprocesser kan användas för att lära sig matematik till exempel, 

som visas i exemplet med Rolf som gör cirklar, vilket är en geometrisk form. 
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Schiller använder en annorlunda terminologi, i förhållande till dagens men som jag tolkar det, 

handlar det till stor del om att varken enbart förnuftet eller det primitiva, känslosamma är bra för 

människan eller samhället, om jag ska sammanfatta min tolkning. Vad som behövs är människor 

som betraktar och reflekterar. Detta är något som förekommer vid konstnärlig aktivitet samt vid 

betraktande av konst och även betraktande av omvärlden med konstnärens öga. Schiller vänder 

sig mot ett samhälle, styrt av enbart förnuft eller primitiva naturkrafter.  

Jag drar paralleller till vår tid när konsten får stå tillbaka till förmån för vetenskapen. Under 

senare år har de estetiska ämnena minskat i skolundervisningen och tyngdpunkt läggs på 

exempelvis matematik. Dock har det kommit ett förslag från gymnasieutredningen att estetiska 

ämnen åter ska införas i gymnasieskolans schema. De estetiska ämnena anses vara stödjande då 

det gäller lärande och bildning (Askefjord Sundby & Zaccheus 2016).  

Att konsten eller det estetiska får stå tillbaka till förmån för annat, tycker jag även kan skönjas i 

förskolans läroplan. Under målen för utveckling och lärande finns en punkt, som konkret berör 

skapande, medan det till exempel finns fyra som berör matematik och tre som berör 

naturvetenskap. Däremot berör flera punkter reflektion, att förstå andra, nyfikenhet, lust, 

självständighet och lek (Skolverket 2016, s. 9 f). 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik” (Skolverket 2016, s. 10). I detta citat läggs tyngdpunkten på skapandets förmedlande 

egenskaper, vilket får mig att tänka på att det är något som ska förmedlas till någon annan. Jag 

associerar här till en färdig bild, dans, etcetera. Det står ingenting om att det är en estetisk 

lärprocess eller att barnet får möjlighet att utveckla tänkandet under processens gång. Detta är 

dock ett citat som är öppet för varierande tolkningar. Det talas om att utveckla den skapande 

förmågan och detta kan innebära mycket (Skolverket 2016, s. 10). Till exempel utvecklar barnen 

sin skapande förmåga i målandesituationerna ovan. 
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Flow 

Då barnen målar tycks de förmå stänga ute omvärlden. De är till synes oberörda trots att det 

larmar runtomkring och andra barn försöker tränga sig in och jag reflekterar kring hur de kan 

vara det? 

Mihaly Csikszentmihalyi (2003), professor i psykologi, har skrivit om begreppet flow, som 

utmärks av känslan att besitta kapaciteten att klara en viss aktivitet samt att veta hur. Tillståndet 

kännetecknas av så pass intensiv koncentration att personen inte störs av annat. Självet och tiden 

försvinner (Csikszentmihalyi 2003, s. 96). Känslan av självet försvinner ersätts av en känsla av 

att vara ett med omgivningen. Att det försvinner betyder inte att det mister kontrollen, utan i 

själva verket att kroppen blir ett med rörelse och tanke men att koncentrationen är riktad på 

aktiviteten som ligger utanför en själv (Ibid., s. 87 ff). Subjektet blir ytterligare något utöver sig 

själv. Jag jämför detta med Schillers resonemang om att konsten ska vara fri från lidelse och 

tolkar det som att det är ett liknande eller samma tillstånd som avses. Aktiviteter där flow kan 

upplevas är exempelvis skapande, idrott, tävlingar eller ritualer (Csikszentmihalyi 2003, s. 97 f). 

Under flowupplevelsen är koncentrationen på det som görs så stor att den inte störs av något 

annat. Medvetandet tvingas till struktur och närvaro i nuet. Problem försvinner därför att 

strukturen på aktiviteten kräver det. Upplevelse av flow är även att känna att hen har kontroll och 

att hen inte oroar sig för att tappa den samt att inte känna rädsla för att misslyckas (s. 81 ff). 

Jag kan ana att barnen i situationerna ovan kan känna ett flow, då de målar. Åtminstone några av 

dem och särskilt Rut att döma av den synbara koncentration med vilken hon täcker ark efter ark. 

Rolf är djupt koncentrerad då han gör sina cirklar och det känns som om han känner in hur han 

drar penseln och blir varse varje rundning då han gör cirkelformen. Det tycks som om Rolf 

känner att han har kontroll för han gör sedan flera cirklar, utan att se sig om. Han är helt 

koncentrerad. Om flow är en positiv känsla, som ovan beskrivs, behövs garanterat sådana här 

stunder för barnen i förskolans vardag, där de kan koppla av och stänga av den stimmiga miljön 

med tusen intryck, runtomkring. I målandesituationen tycks barnen kunna koppla bort det som 

händer runtomkring eftersom de inte verkar bli störda av att de andra barnen försöker tränga sig 

emellan. 
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Czikszentmihalyi (2003, s. 61 f) talar om att flow uppstår, då någon är fullt koncentrerad på att 

uppnå ett mål. Han nämner en fabriksarbetare som njuter av sitt arbete eftersom han ser det som 

en tävling med sig själv att utföra sitt moment något snabbare varje gång. Fabriksarbetaren 

kommer senare att anmäla sig till en kurs i elektronik för att uppnå ett ännu högre mål. Jag 

diskuterar ovan att processen är underordnad målet. I Czikszentmihalyis (2003) fall diskuteras 

inte mål på samma sätt som jag gör ovan. Här inträffar inte känslan av flow då målet uppnåtts, 

utan under vägen fram till målet. Målet hotar därmed inte processen. Barnen i situationerna ovan 

tillhör en yngre åldersgrupp och de har förmodligen ännu inte satt upp ett specifikt mål om vad de 

ska göra för en slags målning. Jag anser därför att det är tacksamt att när de är så unga verkligen 

betona processen och låta dem njuta av dem, så att de blir vana vid det sättet att vara. Även om 

ett mål sätts upp måste processen värnas eftersom det är i den du uppnår flowet. Fabriksarbetaren 

känner att han har full kontroll över sina rörelser och det är förmodligen därför han kan justera 

och förbättra dem en aning för varje gång. Då fabriksarbetaren känner att han blivit så snabb som 

han någonsin kommer att bli, kommer han att sätta upp ett nytt mål att arbeta mot – kursen i 

elektronik. På samma sätt gör Rolf prickar tills han känner att han är färdig med det för att sedan 

övergå till cirklar. Även om fabriksarbetarens aktivitet skiljer sig från den konstnärliga liknar de 

ändå varandra i det att det finns en strävan att utvecklas.  

Knut målar först tjockt med färg på pappret. Sedan upptäcker han att det går att rita med 

penselskaftet i färgen. Han håller på länge med detta och det känns som om han är helt 

koncentrerad och uppslukad. Då han uppnått sitt delmål att täcka pappret med tjock färg, övergår 

han till en ny utmaning, att rita i färgen. Knut, som vid andra aktiviteter eller fri lek, gärna blir 

orolig och fladdrar från det ena till det andra, är nu helt koncentrerad och distraheras inte av det 

som händer runtomkring. Strukturen av aktiviteten kräver Knuts uppmärksamhet eftersom varje 

streck förändrar bilden. Samtidigt känner Knut att han och endast han, har kontroll över 

aktiviteten. För Knuts del kan jag känna att just denna specifika flowupplevelse i skapandet måste 

vara en avkoppling för honom. Om flowupplevelsen innebär att alla problem försvinner, som 

nämnts tidigare i avsnittet, samt ger känslan av kontroll och att det inte gör något att misslyckas; 

då måste sådana skapandestunder vara värdefulla för barnen i deras dagliga tillvaro i en stimmig 

förskolemiljö, bestående av otaliga intryck och möten.  
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Slutord 

Intentionen var att i essäform undersöka skapandeprocessen som värdefull i sig, med betoning på 

processen. Jag sökte med hjälp av teoribildning svar på frågorna om det, utifrån mina 

målningssituationer går att bedöma att skapandeprocessen är värdefull och att det går att 

argumentera för den, samt varför skapandeprocessen är värdefull i sig.  

Min utgångspunkt var två målandesituationer med barn i de yngre åldrarna vid en förskola. Min 

känsla i dessa målandesituationer var att det här är något som är bra för barnen. De var 

koncentrerade och stördes inte av den stimmiga och röriga omgivningen, vilket är fascinerande i 

och med att det, åtminstone i en av situationerna, var många barn i lokalen, som dessutom 

försökte att tränga sig på dem som målade.  

Jag har läst litteratur kring estetiska lärprocesser och vad som skrivits om värdet av dessa och 

jämfört det med mina situationer. Jag har undersökt olika essäer om estetiska lärprocesser samt 

läst Schillers estetiska brev av Friedrich von Schiller, som tar upp konstens betydelse, både på en 

individ- och samhällsnivå. Detta är ett äldre verk men det visade sig vara aktuellt för mina 

frågeställningar. Jag känner igen mycket av det som sägs och kan dra paralleller till nutida 

individer och samhälle. Att Schiller rör sig på en samhällsnivå är fruktbart för mina reflektioner, 

då det befäster mina tankar kring konst och att det hjälper människan till ett bredare perspektiv 

samt förmåga att se samband mellan olika områden. Jag kan koppla Schillers resonemang till 

mina situationer och finner att jag med hjälp av hans resonemang kan argumentera för 

skapandeprocessen. För att ge exempel, fastnade jag för Schillers resonemang kring att konsten 

bör vara fri från lidelse och kan relatera det till flowbegreppet samt barnens koncentration i mina 

situationer. Schiller talar även om den reflekterande människans frihet samt lekdriften och 

formen, vilka resonemang har haft betydelse för min reflektion kring värdet i barnens 

målandeprocess. 

Att undersöka flowbegreppet har känts relevant, eftersom jag har fått extra förståelse för att 

målning är en av de många aktiviteter då barnet kan uppnå flowet och att detta tillstånd förefaller 

mig vara bra för barnets välbefinnande. 
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Jag har kommit fram till att skapandeprocessen är värdefull i sig och att det går att argumentera 

för den. Genom mitt reflekterande kring litteraturen och mina situationer kan jag se att skapande 

är bra för många saker. Till exempel att barnen lär sig tänka utanför ramarna och vågar 

experimentera, att de når en inre ro, ett hjälpmedel för att lära sig om andra ämnen och att de lär 

sig uppskatta olikheter. Barnen gör något som utvecklar dem utan uppehåll. Målningen står aldrig 

still, utan förändras. De experimenterar och tänker utanför ramarna samt kan leva ut sin fantasi 

fritt. De finner framför allt ro och koncentration, vilket jag anser är nödvändigt för dem i en 

förskolemiljö där de möter tusen intryck varje dag. Jag tänker att få känna flow är något som är 

förknippat med lycka och det är väl det allra väsentligaste.  
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