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Några föreställningar om kreativitet och 
skapande genom tiderna

Crister Skoglund

Kreativitet är ett av dagens modeord. Vi talar ofta om vikten av att barn är kreativa 
och skapande. Kreativitet är emellertid ett problematiskt begrepp. Trots att det så 
ofta förekommer i olika sammanhang idag, så är det ungt.

Ordet kom inte in i vårt språk förrän 1950. Det finns inte heller någon entydig 
definition av vad som menas med ”kreativitet”, utan olika debattörer och skribenter 
lägger olika innebörd i ordet.  Rent ordagrant betyder det ”nyskapande”, och 1

nyskapande har människor varit i alla tider. Hade vi inte haft denna nyskapande 
förmåga så hade vi förmodligen fortfarande suttit i en grotta framför en öppen eld 
och lyssnat till magiska berättelser. 

Eftersom människor under hela vår långa historia kommit med nya idéer och förslag, 
gjort uppfinningar och omskapat en existerande verklighet är det också naturligt att 
det uppkommit olika föreställningar om vad denna nyskapande förmåga beror på. 
Olika tider och kulturer har formulerat sina egna teorier om vad skapande är och hur 
nya idéer kommer till. Men nyare förklaringar tränger inte helt undan tidigare 
föreställningar, utan de lever vidare ofta utan att vi är medvetna om dem. De lever 
kvar i vårt språk som uttryck och talesätt och de förs vidare från generation till 
generation genom myter och vandringssägner. De förs från vuxna till barn, men 
också från barn till barn. Olika teorier och föreställningar blir på så sätt överlagrade 
på varandra och de grundantaganden på vilka de bygger tas ofta för givna utan att vi 
närmare reflekterar över dem. Det är på några sådana föreställningar jag skall 
försöka fästa uppmärksamheten i det följande.

Inspirationstanken

Vi säger exempelvis alltid att vi ”fick” en ide och vi talar om idéer och uppslag som 
om de kom till oss utifrån som en gåva. Detta är en kvarleva av den urgamla 
inspirationstanken, som vi kan finna i grekisk, judisk, kristen och islamisk tradition. 
Den bygger på antagandet att det finns en högre makt, Jahve, Gud, Allah eller vad 
den nu kallas, som väljer ut en människa som sitt språkrör vilken skall föra det 
budskap den får vidare till det övriga folket. 

Sin kanske mest åskådliga formulering har denna tanke fått i Gamla Testamentets 
berättelse om hur Moses fick stentavlorna direkt från Gud.  Det var ett handgripligt 2

överlämnande av ett budskap som Moses sedan skulle föra vidare. I andra fall 
tänkte man sig överlämnandet av budskapet på ett mer indirekt sätt genom ”andens” 

 Taylor gjorde en sammanställning i slutet av 1960-talet och fann då över 100 olika definitionsförsök.1

 Berättelsen om Mose och stentavlorna finns i 2:a Moseboks 31 kapitel.2
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förmedling och inspiration kommer just av ”in spiritus” som betyder ”uppfylld av 
ande”. Hos Platon finns också liknande tankegångar. Han hävdar att en poet inte 
kan skapa om han inte är inspirerad, och han liknar det inspirerade tillståndet vid att 
vara ”utanför sig själv.”  Ett genomgående drag är alltså att de nya idéerna härrör 3

från källor utanför den enskilda människan, och att dennes roll endast är att vara 
förmedlande. Detta skapar ett passivt förhållningssätt till skapandet. Eftersom den 
högre makten tänktes avgöra vem som skall bli inspirerad liksom när och med vad 
detta skall ske, så är det inte mycket mer man kan göra än att sitta och vänta och 
hoppas att man skall bli utvald. Idag är det dock få människor som säger att de sitter 
och väntar på inspiration. Däremot är det ofta en bra ursäkt för att inte vilja ta itu 
med en uppgift, att säga att man inte är inspirerad. Tanken på att nya idéer kommer 
till oss, som något vi egentligen inte kan påverka är dock ett vanligt mer eller mindre 
medvetet antagande som vi som sagt för vidare varje gång vi säger att vi ”fick en 
idé”.

Geniteorin

En annan tankegång som ofta återkommer är föreställningen om ”det begåvade 
geniet”, som den enda som egentligen kan komma med något egentligt nytt. 
Föreställningen om ”geniet” har också gamla anor. Hos romarna fanns en 
föreställning att varje stor man hade en skyddsande, ett ”genius”. Det är värt att 
observera att detta ”genius” också var kopplat till den manliga fortplantningskraften, 
medan kvinnornas motsvarighet kallades ”Juno”. Att ha ”genius” var alltså en 
exklusivt manlig egenskap, och det levde länge vidare i föreställningen att 
”genialitet” var något exklusivt manligt. 

Det frågas ibland varför det inte finns några kvinnliga ”genier” i historien. Åtminstone 
om vi går en bit tillbaka och tittar över sammanställningar över geniala personer så 
är det mycket tydligt att kvinnorna saknas. Självfallet spelade de socioekonomiska 
villkor de levde under den största rollen, men det faktum att kvinnorna per definition 
var uteslutna ur den krets ur vilken man kunde söka de geniala personerna spelade 
säkert också in. Där man inte förväntar sig finna något där söker man ju inte heller.   4

Vilka som i sin samtid kom att räknas som framstående personer eller genier visar 
sig dock inte vara avgränsat enbart med avseende på kön, utan också beroende av 
vilken klass man tillhörde och var man bodde. Det är som regel enbart män ur den 
högre medelklassen i städerna som kommer med i sammanställningar över 
framstående personer. Delvis beror det på att det är män ur medelklassen i städerna 
som gör sammanställningarna och så att säga väljer ut personer ur sin egen 
umgängeskrets, men delvis också beroende på att det är den kategorin människor 
som i hög grad utgör smakdomare och avgör vad som skall kallas nyskapande och 
av en sådan kvalitet att det är värt att uppmärksammas.  5

 Se exempelvis Platons dialog Ion. Den finns i Platons Skrifter del II, Doxa, 19843

 Se exempelvis Griselda Pollock i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 4, 19814

 Se exempelvis redogörelsen för Bulloch och Mauros stora undersökning av vilka som betraktats 5

som framstående personer av sin samtid i Journal of Creative Behavior 1981 sid 107.
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Denna skevhet i historieskrivningen är värd att komma ihåg, speciellt för dem som 
arbetar med barn. Barn söker ofta förebilder i historien, och sådana finns i mängd för 
medelklasspojkarna men saknas nästan helt för flickor och barn från arbetarklassen.

Men genitanken är inte bara ett arv från romersk tanketradition, utan innehåller 
också en annan tankegång som härrör från Nya Testamentet och det är 
föreställningen om ”nådegåvorna”. I exempelvis Första Korintierbrevets 12:e kapitel 
talar Paulus om att Anden fördelar sina gåvor som den själv vill, men att var och en i 
församlingen fick olika gåvor. En del fick gåvan att meddela vishet, andra gåvan att 
utföra kraftgärningar o.s.v. Ur denna tankegång kan vi se framväxten av 
föreställningen om vissa intellektuella förmågor som givna av Gud från födseln. 
Detta finns också inbyggt i vårt språk. Vi talar om ”begåvning” och i engelskan är det 
ännu tydligare, i uttrycket ”gifted children”. 

I en folklig omtolkning av denna tanketradition kom det att innebära ett antagande 
om att alla fick en specifik typ av ”begåvning”. En del blev teoretiskt begåvade, 
andra praktiskt och andra åter estetisk begåvade o.s.v. Det här sättet att tänka kan 
man ibland möta i föräldrars sätt att dela in sina barn genom uttryck av typen: ”Lille 
Anders är så teoretiskt begåvad, medan Nils är mer praktiskt lagd och Kerstin är den 
i familjen som har fått den estetiska begåvningen...” Ett sådant sätt att klassificera 
barn kan ofta vara förödande genom att föräldrarna och omgivningen ger en selektiv 
stimulans och på så sätt på ett tidigt stadium låser barnen vid olika roller. Det finns ju 
ingen anledning att stimulera Nils att läsa om hans begåvning är av det praktiska 
slaget. Men det leder ofta också till att barnet själv uppfattar sig vara på ett visst sätt 
och anpassar sig till omgivningens förväntningar. Vi blir också i viss utsträckning 
sådana som det förväntas av oss att vi skall vara, och detta gäller även 
kreativiteten.6

Romantiken i början av 1800-talet är den tid då teorier och föreställningar om geniet 
blommar som mest. Visserligen hade man under renässansen diskuterat vad som 
kännetecknar framstående personer på framförallt det konstnärliga området och 
benämnt dessa som ”genio”. Men i renässansens uppfattning om skapande ingick 
inte tanken på att det man skapade skulle vara nytt eller originellt på något sätt. 
Tvärtom antog man att människan inte kan skapa något nytt. Det är endast 
förbehållet Gud och att påstå att det man skapat skulle vara något helt nytt vore 
hädelse.  7

Istället gällde det att försöka återge det av Gud skapade så korrekt som möjligt eller 
att söka finna sanningar som ingen sett förut, men som fanns givna på förhand. 
Både vetenskapligt och konstnärligt skapande beskrivs därför oftast i termer av att 
söka och finna. Michelangelo beskrev exempelvis sitt skulpterande som en process 
där han frilade den form som redan fanns i stenblocket han arbetade med. Under 
romantiken blir emellertid skapandet av något genuint nytt och originellt det som 
skiljer geniet från medelmåttan. ”Das Originalgeni” hyllades i alla tonarter.

 Detta fenomen är utförligt behandlat i litteraturen om ”stämpling” och ”social stigmatisering”. Vad det 6

gäller skolan har det också fått namnet ”Pygmalion effekten”.

 Den tanken går tillbaka till kyrkofadern Augustinus uttryck ”creatura non postest creare” d.v.s den 7

som själv är skapad kan inte skapa. För en kort sammanfattning av detta sätt att se på skapandet se 
Raymond Williams, Keywords, London 1983
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En av de viktigaste tänkarna, när det gällde att formulera teorier om vad som 
kännetecknade ett geni runt år 1800 var Immanuel Kant. Enligt honom 
kännetecknas ett geni av att det inte själv är medvetet om hur det går till väga när 
det skapar. Därför var, enligt Kant, Newton inget geni även om han var en stor 
vetenskapsman. Newton kunde ju härleda sina teorier och utförligt visa hur han 
deducerat fram dem ur ett fåtal grundantaganden.8

Däremot var Wieland, som ansågs som en stor författare i samtiden, ett geni 
eftersom han på intet sätt kunde beskriva hur han fick idéerna till sina dikter. En 
annan viktig tankegång som Kant formulerade var att ”geniet sätter sina egna lagar”. 
Genom att nytänkande alltid innebär ett gränsöverskridande och ett uppror mot det 
etablerade, så skulle försök att tygla och begränsa geniet enbart leda till en förlust 
för hela samhället.9

Föreställningen om det galna geniet

Romantikens genier framställde alltså sin verksamhet som skapande av något 
genuint nytt. Samtidigt betraktades, som vi sett tidigare, anspråk på nyskapelse som 
hädelse. För att klara det dilemmat återknöt man som regel till inspirationstanken. 
När man skapade var man bara ”Andens” redskap. Man drevs av ett inre tvång att 
skapa, att föra vidare det som kom till en i ens fantasi. Att vara geni var att ha fått 
inspirationens gåva från födseln, en gåva som inte alltid var av godo utan också 
kunde vara förenad med mycket smärta. Goethe skildrade exempelvis sitt 
författande som ett tvång att skriva, och att även skriva sådant som inte alltid 
behagade samtiden. 

De romantiska geniernas uppror mot det etablerade tog sig även uttryck i att många 
av dem engagerade sig i den tidens samhällskritiska strömningar, och när Europa 
1848 skakades av en revolutionär våg som ledde till uppror i en hel rad länder, så 
fanns de inte sällan med bland de ledande. Poeter, konstnärer, författare och 
vetenskapsmän tog aktiv del i kampen för det fria ordet och för rösträtt och andra 
reformer. Den revolutionära vågen slogs dock tillbaka och de segrar som vanns blev 
kortvariga. 

När de härskande klasserna återtagit sina positioner engagerade de sig intensivt i 
olika försök att se till att något liknande inte hände igen. Det dröjde heller inte många 
år förrän en helt ny teori om genier började lanseras, nämligen att genialitet är intimt 
förbundet med galenskap eller mentala defekter av något slag. Den mest kände var 

 Nu hör det till saken att Newton inte alls gick till väga på det logiskt deduktiva sätt som hans böcker 8

antyder. Hans anteckningsböcker visar i stället att han utgick från mycket fantasifulla analogier som 
han sedan prövade empiriskt. Först när hela tankekedjan är klar vänder han på den och låter den 
framstå som att han deducerat fram lagarna om gravitationen osv. Om Newtons sätt att arbeta se 
exempelvis Jacob Bronowski The Ascent of Man, London 1973. Kants tankar om geniet finns bl.a i 
”The Critique of Judgement” som finns återgiven i Rothenberg & Hausman The Creativity Question, 
Durham 1976.

 Detta sätt att se lever kvar i våra professorsutnämningar. Att utse någon till professor innebar 9

traditionellt att personen i fråga bedömdes som det stora snillet inom sitt område. Även om man 
tidigare i den karriären varit skyldig att mycket noga följa den akademiska världens spelregler, så 
innebar utnämningen till professor ett gigantiskt steg. Då fick man plötsligt helt fria händer, och kunde 
göra i stort sett vad som helst utan att bli avsatt. Så var det åtminstone traditionellt. Idag är även 
professorerna kringgärdade utav ett icke oansenligt regelverk, men formerna lever kvar.
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kanske Cesare Lombroso, som räknade in de skapande genierna i samma kategori 
som de kriminella, om än med omvända förtecken. Andra tog fasta på att genierna 
själva hade talat om sitt skrivande som om de var drivna av ett inre tvång, och 
jämställde det med den typ av tvångsmässiga handlingar som man kunde finna hos 
mentalpatienter. Andra åter hävdade att genierna drevs av en stark ångest och var 
benägna för depressioner, och återknöt på så sätt till en medeltida föreställning om 
”melankolin” som skapandets följeslagare. Ytterligare andra räknade in genierna 
som en speciell variant av degenererade personer och därför dömda att dö unga. 

Även om man i den samtida litteraturen kan se skillnader i vilka mentala defekter 
som man förknippar med genialitet, så betraktades det ändå som ett slags 
vetenskapligt faktum under senare hälften av 1800-talet att genialitet och galenskap 
var nära förbundna.  Att det fanns många personer som var nyskapande och 10

onekligen borde räknas in i geniernas skara utan att för den skull visa upp några 
mentala störningar, kunde förklaras med att hos dem hade vansinnet ännu inte brutit 
ut. Risken fanns där emellertid och när som helst kunde de få en knäpp och hamna 
bland dårarnas skara. I populärversion fördes liknande tankegångar vidare i 
berättelser om den eller den som blivit ”förläst" och nu går omkring hemma i byn 
som ett avskräckande exempel.

Föreställningen om nyskapande som en effekt av slump och hårt 
arbete

Detta, att koppla genialitet till galenskap, var naturligtvis ett effektivt sätt att avväpna 
nytänkare och nyskapare, som gick alltför långt enligt samtidens sätt att se. Inom 
vissa områden, framförallt bland poeter och konstnärer, gick man inte sällan mer 
eller mindre medvetet också in i rollen som det ”galna geniet”. Ett visst mått av 
excentricitet verkade förväntas om man skulle uppmärksammas över huvud taget. 
Nytänkare och nyskapare inom andra områden värjde sig däremot ofta för att 
överhuvudtaget bli betraktade som genier. När exempelvis 1800-talets store 
uppfinnare framför andra, Tomas Alva Edison, blev tillfrågad om han var ett geni 
svarade han att det var han inte. ”Det ni kallar geni är 1% inspiration och 99% 
transpiration”. Svett och hårt arbete var vad som fordrades för att nya idéer och nya 
uppfinningar skulle kunna skapas. Om man bara arbetade tillräckligt intensivt och 
hela tiden prövade sig fram genom ihärdiga experiment och vidareutveckling av 
redan väl kända teorier så skulle man då och då att komma fram till helt nya 
lösningar. 

Detta synsätt var särskilt vanligt bland tekniker och uppfinnare, men brukar som 
regel förbigås i litteraturen om kreativitetsteorier, kanske för att de sällan skrev ned 
sina funderingar om hur skapandet gick till.  I denna teori tillmäts slumpen en stor 11

roll. Eftersom slumpen tänkes vara konstant så kan man anta att sannolikheten för 
att man skall komma på en ny idé är direkt proportionell mot antalet arbetstimmar.  
Även detta sätt att se på kreativiteten lever kvar idag. Man skulle till och med kunna 
se det som den kanske allra vanligaste teorin om hur nya idéer uppstår, även om 

 För en mycket bra och intressant genomgång av de olika föreställningarna om sambandet mellan 10

genialitet och mentala defekter se George Becker The Mad Genius Controversy, London 1978

 Teknikernas sätt att se på nyskapande kan man bl.a finna i böcker som Raymond F Yates Guide to 11

successful inventing, Funk and Wagnall 1967 och Kamal B Mahdavis Technological Innovation 
Stockholm 1972.
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man inte alltid är medveten om att det är en teori om nyskapande man anknyter till, 
då man exempelvis organiserar forskningsprojekt enligt modellen ”ju mer folk och ju 
större datamängder desto större resultat.”

Föreställningen om det omedvetnas roll

Teknikernas hänvisning till hårt arbete och slumpen, var ett sätt att förklara hur ny 
idéer kommer till utan att behöva dra in Gud i resonemanget. Detta blev viktigt i 
slutet av 1800-talet då sekulariseringsprocessen sköt fart på allvar. Så länge man 
hela tiden hade kunnat hänvisa till en högre makt som i sin nåd gav oss nya idéer 
och uppslag, så kunde man också förklara varför vi plötsligt fick ”aha-upplevelser” 
eller varför för oss helt nya tankegångar verkade ”dyka upp” i huvudet vid tillfällen då 
vi minst av allt väntade det, men om man inte accepterade tanken på någon högre 
makt blev det besvärligare. 

Många upplevde dock att hänvisningar till slumpen inte var någon tillräcklig 
förklaring. Det räckte inte heller med att hävda ett samband mellan hårt arbete och 
kreativitet, eftersom det onekligen fanns många som arbetade intensivt och 
målmedvetet, men som trots det inte kom med några nya lösningar eller idéer. Kring 
sekelskiftet 1900 formulerades därför en del alternativa teorier om skapande och 
kreativitet. 

En av de viktigare i det sammanhanget var Sigmund Freud, även om han inte 
utarbetade någon sammanhängande teori. Hans tankegångar finns utspridda i flera 
olika böcker och det skulle leda för långt att gå in på dem i detalj i det här 
sammanhanget. Han förde emellertid in en distinktion i debatten som skulle bli viktig 
i det följande och det var uppdelningen i medvetet och omedvetet tänkande. Nu var 
visserligen inte Freud först med idén om att människan också har ett omedvetet, 
eller som man vanligen säger, undermedvetet tänkande, men han preciserade och 
populariserade den. Om man mycket grovt försöker sammanfatta Freuds 
föreställning om den skapande processen så tänkte han sig att de skapande 
impulserna försiggår i det omedvetna. I det omedvetna sker blandningar, 
associationer och kombinationer mellan upplevelser i nuet och minnen och outtalade 
önskningar i det förflutna. Dessa stiger sedan som fritt svävande fantasier upp i det 
medvetna. De flesta människor förtränger sådana upplevelser eller låter dem förbli 
dagdrömmar, men en kreativ författare exempelvis har lärt sig att använda sig av 
dem på ett konstruktivt sätt.12

Tanken på det omedvetna som säte för de skapande impulserna togs upp i 
samtiden. Däremot hade man lite svårare att förlika sig med hans tanke om att 
drivkraften bakom skapandet var sublimering av sexuella drifter eller jagets och 
överjagets roll som balansinstrument. Enligt Freud skulle kreativa människor skulle 
nämligen kännetecknas av att de har en balans mellan försvar och förmåga att 
släppa fram fantasier från det omedvetna. Han tog därmed också avstånd från dem 
som ville förknippa genialitet och nyskapande med galenskap eller andra mentala 
defekter. 

 Se Freud ”Creative Writers and Daydreaming”, 1808, återgiven i Rothenberg & Hausman The 12

Creativity Question, Durham 1976
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Detta var ett sätt att förklara ”aha-upplevelser” och upplevelser av att tankar bara 
”dök upp” i medvetandet utan att man behövde anta något högre väsende samtidigt 
som man inte heller behövde hänvisa till slumpen. Skapandet skedde inom oss men 
vi var bara inte medvetna om det. På många håll var emellertid skepsisen stor mot 
Freud och hans sätt att bedriva vetenskap. 

Debatten fortsatte därför under de närmaste årtiondena efter sekelskiftet, men 1926 
kom en bok med det magnifika namnet ”The art of Thought” och den kom att sätta 
punkt för diskussionen för ett par decennier framåt. Författaren Graham Wallas 
utgick från hur i samtiden erkänt kreativa människor hade beskrivit den skapande 
processen, och han fann då att man genomgående kunde urskilja fyra olika faser. 
Den första fasen, som han kallade förberedelsefasen var en period då man arbetade 
hårt och intensivt med att sätta sig in i ett problem eller ett område. Men den 
skapande idén eller ahaupplevelsen kom nästan aldrig i direkt anslutning till 
förberedelsefasen, utan först en kortare eller längre tid därefter. 

Denna andra fas kallade Wallas för ”inkubationsfasen”. Trots att det medvetna inte 
längre var sysselsatt med problemet så fortsatte det omedvetna att bearbeta all den 
information som samlats in under förberedelsefasen. I det omedvetna skedde 
associationer, kopplingar och nybildningar som sedan när man minst av allt väntade 
sig det kunde stiga upp i det medvetna som aha-upplevelser eller en stark känsla av 
att man hade funnit en lösning. 

Den fas, då det så att säga går upp ett ljus, kallade Wallas ”illuminationsfasen”. Den 
inträffade ofta då man var fysiskt och psykiskt avslappnad exempelvis då man skulle 
till att somna.  De idéer som formats i det omedvetna var emellertid inte alltid klara 
eller korrekta, utan de måste bearbetas och verifieras. Denna sista fas, 
”verifieringsfasen”, var återigen en fas av hårt arbete och kritiskt tänkande. 

Som synes kan Wallas resonemang ses som en syntes mellan Edisons teori om det 
hårda arbetet och Freuds teori om det omedvetnas betydelse för den skapande 
processen. Många kände också igen sig i denna beskrivning och det påpekades att 
även gången från inlärning till insikt tyckets följa ett liknande mönster.  13

De flesta har väl råkat ut för att man har ”fått en genial ide” just innan man skall till 
att somna, eller att just när man skall natta ett barn så börjar det bubbla av idéer, 
insikter och iakttagelser trots att det var helt oengagerat när man medvetet hade 
avsatt tid för att sitta och prata tidigare på kvällen.

Det gjordes även försök att testa Wallas teori under laboratoriemässiga förhållanden, 
och den visade sig i stort sett hålla för experimentell prövning även om faserna 
kanske glider i varandra mer än vad Wallas antytt.  Senare har en del forskare lagt 14

till ytterligare ett par faser, men i stort sett är Wallas uppdelning av den kreativa 
processen gångbar än idag. 

 Koestler har också hävdat att all inlärning som leder till insikt är att likna vid ”minor creative acts”. 13

Se Arthur Koestler The Act of Creation, London 1964.

 Sådana försök att experimentellt testa Wallas teori har bl.a gjorts av Catherine Patric. Se Ellen 14

Bach Begreppet Kreativitet, Stockholm 1971.  Marianne Jeffmar har i Kreativ eller Intelligent, Lund 
1978, också med en sammanfattning av Wallas och antyder en del svensk forskning som gjorts på 
området.
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Därmed tappade psykologerna intresset för kreativitetens gåta och började i stället 
att allt mer sysselsätta sig med ett annat svårfångat mänskligt fenomen, nämligen 
intelligensen. Intelligenstester utarbetades och förfinades. Barn med extremt höga 
värden på dessa undersöktes närmare, i de s.k. ”g i f ted chi ldren 
undersökningarna”.  I samband därmed gjordes ett antagande om att de är ”små 15

genier” och genialitet kom att bli liktydigt med extrem intelligens. Den här glidningen i 
innebörden av genibegreppet är föga utforskad, men man kan iaktta den i texter från 
mellankrigstiden framförallt inom det anglosaxiska området. Till en viss del kan 
förändringen också sättas i samband med att den logiska positivismen slår igenom 
som helt dominerande vetenskapsideal. Även den nyskapande förmågan antogs 
mer eller mindre uttalat endast vara en fråga om problemlösningsförmåga. Genom 
en inlärd korrekt metod och ett strikt logiskt resonemang tänktes man kunna komma 
fram till lösningen på varje problem. Det gällde bara att formulera problemet på rätt 
sätt. 

Här hamnade man emellertid i en omöjlig cirkel. Hur skulle man med hjälp av 
problemlösningsmetoder kunna formulera rätt problem? Det är ju ett sedan gammalt 
känt faktum att med hjälp av logisk slutledning kan man inte komma fram till något 
annat än vad som redan tidigare finns underförstått i premisserna. Det vanligaste 
sättet att undvika dilemmat blev att hoppa över denna del i problemlösnigsprocessen 
och fortfarande så startar de flesta metodböcker i olika vetenskapliga ämnen med att 
det förutsätts att man utgår från en redan känd teori. Ytterst sällan berör de 
fenomenet hur man kommer fram till en ny teori.

Guilford och föreställningen om divergent tänkande

Även kring intelligenstesterna hade det uppstått en hel del missnöje och 
undersökningarna av ”the gifted children” hade lett till en del svårförklarliga resultat. 
Det var därför inte underligt att gensvaret blev enormt när JP Guilford vid en stor 
amerikansk psykologkongress 1950 presenterade en teori som antydde en öppning i 
sättet att se på det mänskliga tänkandet. I samband därmed lanserade han ordet 
”kreativitet”, och det blev ett begrepp som kom att bli enormt omdiskuterat under de 
efterföljande decennierna. Guilford hade under andra världskriget arbetat med att 
utforma olika test för att ta ut bombflygare och annan personal i det amerikanska 
flygvapnet och han fann då att vanliga intelligenstest inte fungerade särskilt bra som 
urvalsinstrument. De var genomgående uppbyggda kring att finna ett enda riktigt 
svar på en given fråga. 

Detta sätt att utifrån en viss given information söka sig fram till ett enda riktigt svar 
kallade Guilford för konvergent tänkande. Mot detta satte han förmågan att utifrån ett 
öppet problem kunna formulera många rimliga lösningar. Detta sätt att formulera 
många olika alternativa svar eller anvisa en rad olika handlingsalternativ i en given 
situation kallade han divergent tänkande och det var det tänkandet som, enligt 
Guilford, var grunden för den mänskliga egenskap som han kallade ”kreativitet”. 
Denna egenskap hade tidigare försummats i samband med att man konstruerade 
intelligenstest och Guilford utarbetade därför en särskild typ av test som skulle mäta 
kreativiteten. De bestod ofta av uppgifter av typen: ”Ange så många sätt att använda 

 Om ”gifted children undersökningarna” och deras historia se exempelvis antologin The Gifted and 15

the Creative: A Fifty-Year Perspective, Baltimore 1977
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en tegelsten som möjligt”. Ju fler och ju ovanligare svar desto högre poäng fick 
man.16

Men Guilford fick snart kritik för att hans test endast premierade dem som kunde 
komma med de mest absurda svaren. Kreativitet måste innefatta något mer menade 
kritikerna. Det räcker inte med att den lösning man anvisar är originell, den måste 
också vara värdefull på något sätt. Därmed var debatten i full gång och under 50- 
och 60-talen kom en hel flod av litteratur om kreativitet och en enorm mängd förslag 
till definitioner av begreppet lanserades. Den debatt som Guilford drog igång fick 
också på ett helt annat sätt en effekt som han nog inte väntat. Hans ambition hade 
ju varit att komplettera de gängse intelligenstesten så att de skulle mäta hela den 
intellektuella förmågan i stället för bara en del av den. I stället började man fråga sig 
om inte intelligens och kreativitet var två helt skilda egenskaper och man började 
ställa de båda testen mot varandra. 1962 presenterade exempelvis Getzels och 
Jackson en undersökning som mynnade ut i att barn mycket väl kan vara högt 
intelligenta men lågt kreativa eller tvärt om. Även om både ”intelligens” och 
”kreativitet” båda är minst sagt luddiga begrepp så kom de därefter att skiljas åt i den 
allmänna debatten.

Föreställningen om kreativitet som en färdighet

Under femtio- och framförallt sextiotalet lanserades som sagt en hel rad teorier om 
vad kreativitet är, vad som kännetecknar kreativa personer, och om hur skola och 
omgivande miljö påverkar kreativitet och nyskapande. Det skulle föra alldeles för 
långt att gå in på dem i detalj, och jag skall därför bara antyda ett par 
grundantaganden kring synen på barns kreativitet.

Först och främst har vi en stor grupp som utgår från att kreativitet är en färdighet 
som kan tränas på samma sätt som vi måste träna oss att tänka logiskt. Skolan bör 
därför träna barn i kreativt tänkande lika väl som den t.ex. tränar dem i matematik. 
En del har i det sammanhanget betonat lekens roll för barn. När barn leker så tränar 
de omedvetet sin kreativa förmåga, och Jacob Bronowski underströk att vi vuxna 
därför måste ta barns lek på allvar. Han liknade exempelvis barns lekande vid 
vetenskapsmannens arbete i sitt laboratorium. I båda fallen är det fråga om ett 
experimenterande och ett utforskande av verkligheten som då och då leder till ”aha 
upplevelser”. När barn t.ex. leker rollekar som ”mamma, pappa, barn” så prövar de 
hur det känns att vara mamma eller pappa, men de kan också snabbt förändra 
villkoren och låta pappan dubblera som hund och se vad som då händer. Leken ger 
även en möjlighet att experimentera med olika strategier och trots att samma lek 
upprepas gång på gång så kan den leda till olika slutsatser.17

Bronowski, liksom även Arthur Koestler, betonade också humorns roll för 
kreativiteten. ”Ha, ha upplevelsen” är släkt med ”aha-upplevelsen” eftersom båda, 
enligt dem, uppstår när två tidigare åtskilda referenssystem plötsligt kopplas 
samman. Det är samma fenomen som inträffar när vi i en vits leker med ett ords 

 Guilfords tal finns återgivet i Taylor, Irving & Getzels Perspectives in Creativity, Chicago 1975.16

 Se essän ”The Imaginative Mind in Science” i Jacob Bronowski The Visionary Eye, Cambridge 17

1978. Bronowski återkommer ofta till ”imagination”, som en absolut förutsättning för utveckling av all 
vetenskap. Han är därför oerhört kritisk mot de skolor som tror att man kan lära barn matematik och 
fysik utan att samtidigt ägna mycket tid åt att låta dem få utveckla sin fantasi.
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olika betydelser som när vi plötsligt får insikter av exempelvis sambandet mellan 
energi och massa inom fysiken. 

Det finns dock författare som hävdat att träningen av den kreativa färdigheten bör 
ske under mer organiserade förhållanden än vad leken erbjuder. Till den gruppen 
kan man också räkna de olika författare av handböcker av typen ”Lär dig tänka 
kreativt” som dykt upp under senare år. Den mest kände av dessa, eller i varje fall 
den mest produktive, är Edward de Bono och han har också utgivit böcker med 
anvisningar för lärare över hur man kan lära barn tänka kritiskt och analytiskt men 
också nyskapande och kreativt.  Även om den typen av litteratur kan ge ett 18

spektakulärt intryck, kan det inte förnekas att många som arbetat efter dem upplever 
sig själva mindre låsta i gamla tankemönster än tidigare.

Kreativa miljöer som nyckelfaktor

En annan stor grupp är de som gör ett motsatt antagande, nämligen att alla är av 
naturen kreativa. De brukar utgå från att små barn ofta uppvisar en enastående 
kreativitet, vilken senare tycks försvinna. Frågan är då vad som orsakar detta 
bortfall. Här ökan vi urskilja två grupper. Dels de som lägger tonvikten vid inre hinder 
och dels de som i stället tar fasta på yttre hinder. Till den förra gruppen hör bl.a de 
humanistiska psykologerna med Abraham Maslow och Carl Rogers i spetsen. De 
betonar starkt psykologiska hinder och uppfostrans roll. En felaktig uppfostran tar 
död på lusten att vara nyskapande, och receptet blir därför att ge alla barn en sådan 
uppväxt att de litar till sin förmåga och får möjlighet att utveckla hela sin kreativa 
potential.19

De som betonar yttre hinder talar ofta om vikten av en ”kreativ miljö”. Mer eller 
mindre uttalat förutsätts att alla på exempelvis en arbetsplats är spontant kreativa, 
men beroende på felaktig organisationsstruktur, dålig företagsledning, en alltför 
kritisk inställning bland medarbetarna o.s.v så bromsas kreativiteten upp. Detta 
synsätt möter vi framförallt i gruppen företagskonsulter, och flera metoder och 
tekniker har utarbetats för att kunna kringgå dessa hinder. En av de mer kända är 
Osborns ”brainstormsteknik” som går ut på att vid idéformuleringssammankomster 
en mycket strikt åtskillnad görs mellan framkastandet av förslag och kritik av 
förslagen. Metoden har visat sig effektiv i många sammanhang och från den har ett 
stort antal liknande tekniker för kreativ problemlösning utvecklats.20

Undersökningar har också gjorts över i vilken utsträckning sammansättning av 
arbetsgrupper liksom utformning av yttre miljö och arbetsvillkor påverkar människors 
kreativitet. Även här har man visat på betydande positiva resultat om man ändrat på 
betingelserna. På senare tid har det också kommit en hel del litteratur som studerat 
större miljöer, som hela städer eller regioner, och försökt se vad som lett till att 
nytänkande och nyskapande blomstrat just där. 

 T.ex. De Bono, Edward Tänk kreativt,Stockholm 1984 eller boken Tanketräning18

 Se Carl Rogers ”Towards a Theory of Creativity” återgiven i Rothenberg & Hausman The Creativity 19

Question, Durham 1976.

 För en mycket bra sammanställning av brainstormsidén och dess tillämpningsområden liksom ett 20

stort antal andra tekniker se Arthur B van Gundy Kreativ problemlösning, Oslo 1985
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Mest känd är kanske Janik och Toulmins bok om ”Wittgensteins Vienna” i vilken 
diskuteras varför just sekelskiftets Wien kom att se så många banbrytande idéer 
födas. Att återskapa det sönderfallande habsburgska kejsardömet låter sig knappast 
göras, men vissa andra företeelser som exempelvis tillgången på informella 
mötesplatser och personer som förmedlar kontakter mellan människor inom olika 
fackdiscipliner ligger kanske mer inom det möjligas gräns.21

Sperry och hjärnhalveteorierna

Till detta kommer en rad tänkare som inte lika lätt låter sig inordnas inom de tidigare 
grupperna. Hit hör exempelvis neofreudianerna vars främsta namn bland dem som 
diskuterat skapandet är Ernst Kris och Lawrence Kubie. Andra som Ernest Schactel 
har sökt klarlägga i vad mån människans kreativa förmåga genomlöper olika stadier 
under uppväxten o.s.v. De kanske allra mest betydelsefulla av de nyare teorierna 
kring skapandet är dock de som baserar sig på studiet av olikheter i de båda 
hjärnhalvornas sätt att fungera. I den n debatten slog de igenom 1981 då Roger 
Sperry fick nobelpriset i medicin för sina undersökningar av personer som 
genomgått operationer där den viktigaste förbindelsen mellan de båda hjärnhalvorna 
skurits av. 

Vid det här laget är väl de flesta väl förtrogna med Sperrys forskningsresultat och de 
slutsatser som dragits från dem, så jag skall bara lite ytligt peka på ett par saker som 
är av intresse i det här sammanhanget.  22

Den ena är att vi, genom de olika hjärnhalvornas funktionsuppdelning, har två olika 
sätt att hantera inkommande information. Dels sekvensiellt d.v.s. styckevis och i en 
klar ordningsföljd som när vi läser orden i en text, men dels har vi samtidigt möjlighet 
till en helhetsbedömning som när vi studerar en bild. Ingen människa avläser en bild 
genom att studera en liten bit i taget utan vi börjar med att ta in hela bilden och kan 
sedan därifrån fördjupa oss i detaljer. Detta ger oss en möjlighet att teoretiskt förstå 
sådant som exempelvis gamla boktryckare alltid vetat, nämligen att den form som ett 
budskap presenteras på är av avgörande betydelse för hur det uppfattas. Samtidigt 
som en del av vårt intellekt är upptaget med att läsa texten bedömer en annan del 
av samma intellekt typografi och utformning, och de båda bedömningarna vägs 
sedan samman till ett helhetsintryck. På samma sätt är det med utformningen av vår 
yttre miljö. Det räcker inte med att vi i aldrig så högstämda tal önskar eleverna 
välkomna till skolan, om hela byggnaden och miljön skvallrar om att egentligen 
struntar vi fullständigt i dem. 

Formen har också ett innehåll, och den insikten borde få oss att ägna betydligt mer 
uppmärksamhet åt hur vi utformar de miljöer vi själva och våra barn vistas i. 
Dilemmat är bara att den typen av upplevelser, vad som gör en miljö trivsam och 
stimulerande att vara i, inte går att beskriva i ord eftersom det rör sig om 
bedömningar i den del av vår hjärna som inte är förbunden med talet. 

 För en aktuell diskussion se exempelvis Åke E Anderssons bok om Kreativitet, Storstadens framtid, 21

Stockholm 1985.

 För en seriös redogörelse av Sperrys och hans kollegors experiment se Springer & Deutsch 22

Vänster hjärna, höger hjärna, Stockholm 1983



!12

Crister Skoglund Några föreställningar om kreativitet genom tiderna

En av de mer fundamentala effekterna av Sperrys forskning var ju att den dittills 
gängse uppfattningen att endast vänster hjärnhalva, den som reglerar talet, skulle 
vara av betydelse för vårt tänkande måste överges. Tidigare hade man mest sett 
den högra som ett bihang utan egentlig funktion, eftersom endast människor med 
skador på vänster sida uppvisade nedsättningar i ”de högre mentala förmågorna”. 
Vad Sperry visat är att den högra är minst lika betydelsefull för vårt intellekt. 

Förutom förmågan att ta in information på ett icke-sekvensiellt sätt, som när vi ser på 
en bild, så tycks också de kreativa kopplingarna och associationerna ske i den högra 
hjärnhalvan. Sperry har också varit oerhört kritisk mot den traditionella skolan, som 
så ensidigt tränar den vänstra hjärnhalvan medan exempelvis bild, musik och rörelse 
som på ett annat sätt engagerar den högra ställts på undantag. Enligt Sperry så är 
nämligen bruket av de olika hjärnfunktionerna av avgörande betydelse för om de 
skall utveckla sin fulla potential.23

Självfallet går det inte att träna en hjärnhalva i taget för även när vi sysslar med 
matematik eller läser en text så är den högra hjärnhalvan engagerad och gör sin 
bedömning, men för att utveckla en full kapacitet på de resurser vi har fordras en 
mer specifik träning. Speciellt viktig är träningen för utvecklande av ett effektivt 
samarbete där de båda hjärnhalvorna så att säga har rollen av två likvärdiga 
specialister. En alltför ensidig stimulans av den vänstra hjärnhalvan leder lätt till att vi 
negligerar de impulser vi får från den högra. Därmed tappar vi också förmågan att ta 
vara på de kreativa kopplingar som görs i den, och slutar lätt att lita till dess 
bedömningar av exempelvis visuella intryck.

Det här sättet att tala om hjärnhalvor och deras funktioner ger lätt ett intryck av 
reduktionism, d.v.s. att det mänskliga tänkandet skulle kunna reduceras till enbart 
kemiskt elektriska strömningar i hjärnan, men detta synsätt är helt främmande för 
Sperry själv. Han har mycket klart tagit avstånd från all reduktionism och betonat att 
tänkandet är fråga om mycket mer komplexa fenomen, men att studiet av hjärnans 
funktionssätt kan ge oss ett bättre underlag för våra teorier om tänkandet.  Detta 24

gäller även teorier om kreativiteten. Det är ju med hjärnan vi tänker och om vi inte 
accepterar föreställningen om att det finns en högre makt som ger oss våra nya 
idéer, så måste vi räkna med att vi skapar dem själv och i den processen är hela 
hjärnan engagerad.

Mottagandet av resultaten av Sperrys och hans kollegors undersökningar har varit 
minst sagt blandat. Trots att nobelpriset kan ses som ett vetenskapligt erkännande 
av över tjugo års forskning om hjärnans funktionsuppdelning har motståndet varit 
stort från stora delar av det vetenskapliga etablissemanget. Däremot har 
forskningsresultaten med glädje anammats av grupper utanför detta och vi har fått 
en våg av populärlitteratur om hjärnhalvorna av ibland mycket dubiöst slag. 

 Se exempelvis Sperrys medarbetare Joseph och Glenda Bogens artikel ”The Other side of the 23

Brain III: The Corpus Callosum and Creativity” återgiven i Rothenberg & Hausman The Creativity 
Question, Durham 1976. I artikeln tar de upp de effekter som kan uppstå i hjärnans utveckling om 
den inte ges tillräcklig stimulans, och vad en sådan nedsättning i funktionen kan betyda för 
kreativiteten. Den var ursprungligen skriven för en neurologtidskrift 1969.

 Sperry har varit kritisk inte bara mot reduktionister utan även mot hela den behavioristiska skolan 24

inom amerikansk psykologi liksom psykologernas okritiska hållning till bidrag från militära källor. Så 
ömma tår trampar man i på ostraffat, vilket kan ha bidragit till kritiken mot honom. Se Roger Sperry 
Science and Moral Priority, Oxford 1983



!13

Crister Skoglund Några föreställningar om kreativitet genom tiderna

I mycket liknar situationen den då Darwins teorier lanserades. Få hade läst Darwins 
texter i original, utan hans tankegångar spreds via popularisatorer som Haeckel, 
vilken såg dem som ett sätt att stödja sina egna minst sagt märkliga religiösa 
funderingar. Dåtidens vetenskapliga etablissemang gick till motangrepp, inte så 
mycket för att de trodde att de kunde vederlägga Darwins resonemang, utan för att 
de upplevde att hans fynd och teorier hotade deras egen världsbild. Men som regel 
hade inte heller de läst honom i original. För den som hade baserat hela sin 
vetenskapliga produktion på att arterna är av Gud givna och konstanta måste 
naturligtvis ett påstående om att de har utvecklats genom ett naturligt urval upplevas 
som förödande. På samma sätt måste Sperrys resultat upplevas som ytterst hotfullt 
för dem som helt baserat sina teorier på att språket är grunden för allt tänkande. 

Konsekvenserna av hjärnhalveforskningen berör ett mycket stort antal områden från 
medicin till pedagogik och estetik och de förändrar i grunden vår syn på människan 
och människans tänkande, så det är kanske inte förvånande att de lett både till en 
våldsam entusiasm och ett hysteriskt motstånd. Samtidigt är studiet av hjärnans 
funktionsuppdelning en upptäckt av en sådan dignitet att den knappast kan 
negligeras och vi kommer förhoppningsvis att få en mer nyanserad debatt under de 
närmaste åren.

Vill vi verkligen ha kreativa individer?

Jag har nämnt att många av de senaste årtiondenas forskning om kreativiteten och 
hur den kan befrämjas också har gjort anspråk på att ha nått framgångsrika resultat. 
Jag är dock inte rätt person att bedöma de vetenskapliga anspråken. Vad som 
däremot är mycket iögonenfallande från en idéhistorisk synvinkel är det totala 
ointresset för att pröva eller omsätta de vetenskapliga rönen inom områden som 
skola och förskola. Däremot har de som regel snabbt plockats upp av 
reklambranschen och i företagens utvecklingsavdelningar. I andra sammanhang är 
dock skolvärlden snabb med att omsätta resultaten från forskningsrapporter trots att 
de kan vara både svårtolkade och dåligt underbyggda. Så t.ex. var ännu inte 
s l u t rappo r ten k la r f r ån de j ämfö rande s tud ie r som g jo r t s k r i ng 
matematikkunskaperna i olika länder innan en stor apparat med förslag till 
läroplansrevisioner m.m. drogs igång. När det gäller forskning kring kreativitet och 
stimulans av barns skapande förmåga så visar man emellertid inom skolans värd en 
total likgiltighet eller så handlar man precis tvärtemot forskningsrönen. Trots att 
hjärnhalveforskningen och även annan kreativitetsforskning har betonat betydelsen 
av ämnen som bild och musik på skolschemat, så skärs dessa ämnen nu ner 
drastiskt inom exempelvis gymnasieskolan. Det verkar precis som om man medvetet 
ville uppfostra barn till passiva knapptryckare. Ändå talas det ofta och vackert om 
vikten av kreativa och skapande barn. Hur går detta ihop? 

Kanske låter det sig förklaras med att vi i vårt samhälle har samma dubbelhet till 
kreativiteten som till fantasin. Kanske är det en av de motsättningar som finns 
inbyggt i det produktionssätt vi lever under. Å ena sidan behövs ett litet antal kreativa 
och gränsöverskridande individer som gör uppfinningar och hittar på nya produkter 
och marknadsföringsmetoder, men å andra sidan behövs också den stora massan 
av passiva konsumenter som glatt köper det dessa hittat på och lugnt håller sig 
innanför de gränser som satts upp. Att träna barn till att bli icke kreativa individer 
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skulle då vara en del av den dolda läroplanen, men så illa kan det väl inte vara.  
Eller kan det?25

 Se Donald Brody Den dolda läroplanen Stockholm 1981 för en intressant diskussion av de 25

motsättningar som finns mellan proklamerade mål och faktiskt beteende i skolan.


