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Sammanfattning 

I filmen Ljusbrus gestaltas tankar i form av bild och musik. Med introspektion som metod har 
jag, utifrån egna loggboksanteckningar kring skapandesessioner, undersökt min kreativa 
process. Syftet var att undersöka mitt personliga estetiska uttryck. Utgångspunkter i 
undersökningen är: Hur jag formulerar det jag hittar inom mig, hur jag blir medveten om vad 
som är mitt personliga uttryck, hur jag väljer uttrycksform och vilka medier som är lämpliga 
att använda. För att få tillgång till mitt inre gjorde jag en fenomenologisk analys av 
loggboksanteckningarna. Resultatet blev ett synliggörande av ett arbetsflöde där positiva 
känslor byttes ut till negativa känslor vilka jag behövde möta och bearbeta för att komma 
vidare i processen. I mitt inre pågick en diskussion om hur känslor och uttryck kan 
synliggöras och tydliggöras. Riktningen i skapandet påverkades då idén om att hitta ett tydligt 
sätt att formulera mitt inre blev mer avlägsen. Avslutningsvis formulerade jag några teser 
kring personligt uttryck. Med dem som grund har jag som ambition att ytterligare undersöka 
personligt uttryck utifrån ett konstnärlig pedagogiskt perspektiv.

Nyckelord: Personligt uttryck, estetiskt uttryck, konstnärligt uttryck, estetisk gestaltning, 
självreflektion kreativitet, kreativa processer, skapande processer, konstnärliga processer, 
skapande, Ljusbrus 

!  ii



Innehållsförteckning
1. Bakgrund 1 ................................................................................................................................

1.1. Skapande och lärande 1 ......................................................................................................

1.2. Personligt uttryck 2 ............................................................................................................

1.2.1. Individen och världen 3 ...............................................................................................

1.2.2. Konstnärlig forskning 4 ...............................................................................................

1.3.  Kreativitet, lek och skapande 5 ..........................................................................................

1.4. Syfte 6 .................................................................................................................................

2. Metod och inspiration 7 .............................................................................................................

2.1. Skapandesessioner 7 ...........................................................................................................

2.2. Loggboksanteckningar 7 ....................................................................................................

2.3. Inspiration från klassisk fenomenologi 8 ...........................................................................

2.4. Introspektion som forskningsmetod 9 ................................................................................

2.5. Utformning av känslodiagram 9 .........................................................................................

3. Resultat 10 .................................................................................................................................

3.1.Känslodiagram 11 ...............................................................................................................

3.2.  Den inre diskussionen 12 ...................................................................................................

3.3.  Om att ta paus 13 ...............................................................................................................

3.4.  Ljusskulpturer 13 ...............................................................................................................

3.5.  Det lekfulla skapandet 14 ...................................................................................................

3.6.  Estetisk insikt 14 ................................................................................................................

4. Diskussion 15 ............................................................................................................................

4.1. Ångest eller glädje 15 .........................................................................................................

4.2. Vila och återhämtning 16 ....................................................................................................

4.3.  Nyanseringar av känslor 16 ...............................................................................................

4.4.  Inspirationskällor 17 ..........................................................................................................

4.5.Värderande återkoppling 18 ................................................................................................

4.6.  Eventuella felkällor 18 .......................................................................................................

4.7.  Syntes av frågeställningar 19 .............................................................................................

4.7.1. Teser om uttryck 19 .....................................................................................................

!  iii



4.7.2. Synliggöra processen 20 ..............................................................................................

4.7.3. Personligt uttryck i skola och samhälle 21 ..................................................................

4.7.4. Vidare forskning i sikte 22 ..........................................................................................

Referenser 23 .................................................................................................................................

Bilaga 1. Loggboksanteckningar 24 ..............................................................................................

Bilaga 2. Tre dikter och Tes 25 ......................................................................................................

Bilaga 3. Ljusskultpur 26...............................................................................................................

!  iv



1. Bakgrund 

Filmen Ljusbrus tog form när jag aktivt undersökte egna kreativa processer och analyserade 
upplevelser som samlats in genom introspektion och extrospektion. Det vi upplever inom oss 
själva och upplevelser i förhållande till miljö och omvärld är grund för genomförandet av 
projektet. Egna loggboksanteckningar utgör den empiriska grunden för projektet. Genom att 
analysera den insamlade datan i loggboksanteckningarna får jag en inblick i hur mina tankar 
får estetisk form. Analyseringsmetod inspirerad av klassisk fenomenologi ger mig möjlighet 
att träda in i mig själv och få inblick i det jag annars inte ser. 

Utgångspunkten i arbetet med kreativa processer har varit att skapa för skapandets skull som 
fenomen med fokus på vad som händer mellan tanken och verket. Det kan upplevas som en 
pingisboll som bollas fram och tillbaka – en ständig växelverkan mellan intryck och uttryck. 
Under pågående arbete med ett verk bollar intryck tillbaka och nya tankar bygger på de 
gamla. Det uppstår en inre diskussion som för skapandet framåt. Bejakas det 
händelseförloppet sker en utveckling och arbetsflödet kopplas till positiva känslor. I den 
kreativa processen kan jag bli medveten om mitt uttryck. Ibland missar jag bollen. Det sker 
något annat än växelverkan och sinnena måste vila. Det är en viktig del i skapandet och det 
händer mycket mer än vi tror under vila och återhämtning. 

1.1. Skapande och lärande 

I musikundervisning uppfattar jag det som vanligt att som lärare ställa frågor som “Hur 
kändes det?” för att få igång tankeprocesser. Vid reflektion kring hur vi upplever och känner, 
när vi till exempel musicerar, kan vi bli mer medvetna om vilka val i estetiska processer som 
är personligt uttryck. Det som utmärker sig när vi använder oss av självreflektion i kreativa 
processer är att vi tar många små steg mot att få syn på våra tankar.  

Med motivation att förstå vad personligt uttryck är baseras det här arbetet på att undersöka det 
egna personliga uttrycket i första hand. Utifrån den erfarenheten skapas möjligheter att 
undersöka och försöka se andras. Idén om att undersöka och förstå andras personliga uttryck 
väcktes när jag läste ett kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 i kursplanen för 
musik. 

Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad 
uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något 
instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då 
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bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. (Lgr11, 2018. Fetstil i 
referens). 

I det kreativa processen när det gäller lärandesituationer kan den lärande bli medveten om sitt 
personliga uttryck och vidareutveckla det om en lärare skapar möjligheter för det. Att försöka 
lära ut personligt uttryck blir lite som en motsägelse. Uttrycket kommer inifrån den person 
som uttrycker något. Målet är att den lärande ska reflektera över sitt skapande, sina känslor, 
sig själv i förhållande till sin omvärld och hitta det som känns ”rätt". Det inre behöver 
formuleras och gestaltas. För att jag ska kunna se och hjälpa andra att hitta sitt personliga 
uttryck behöver jag först göra mig medveten om mitt eget genom att undersöka min 
konstnärliga kreativa process. 

I arbetet med projektet Ljusbrus undersöker jag mitt eget uttryck genom medierna musik, bild 
och film. De medierna har jag arbetat och skapat med förut och har viss erfarenhet kring. Mitt 
skapande är starkt förknippat med känsla, vilja och motivation när jag arbetar med musik, bild 
och film. När jag undersöker min egna konstnärliga process reflekterar jag över vilka val som 
görs och känslor kring det. Ambitionen är att kunna formulera frågor och övningar som 
hjälper andra att hitta sina personliga uttryck. Personligt uttryck handlar kanske inte direkt om 
att bli medveten om vilka val vi vill göra utan snarare om hur det känns när vi gör valen. Ett 
inre undersökande i förhållande till omvärldens resonans, eller dissonans – en växelverkan. 
Det kan också handla om självinsikt och om hur långt vi har kommit i att göra oss medvetna 
om hur våra tankar tar estetisk form. För mig handlar personligt uttryck om att formulera och 
kanalisera mitt inre genom estetisk gestaltning. 

1.2. Personligt uttryck 

Vad som menas som personligt uttryck borde formuleras av den som vill uttrycka något med 
sin konst. Eftersom det är personligt kan det beskrivas olika av olika personer men ha samma 
relevans då konstutövare upplever olika i processer. I en diskussion ur ett lärarperspektiv om 
personligt uttryck handlar det både om processen i sig och resultatet. 

Definition av personligt uttryck som begrepp är en motsägelse. Personligt uttryck består av 
flera komponenter där den sammanlänkande delen är själva processen. I andra sammanhang 
kan det vara en individuell upplevelse för betraktaren. I det fallet kan personligt uttryck vara 
ett konstnärligt färdigt resultat. (Hodell, 2014, s. 22). 

Personligt uttryck visar sig i kreativa processer men också i det slutresultat som upplevs av 
betraktaren. Hodell nämner också vikten av att utgå från sig själv, samtal och formulering 
kring skapande och uppmuntran för att utveckla sitt personliga uttryck. För att den 
utvecklingen ska kunna ske borde återkoppling med värderande ord undvikas. (Hodell, 2014, 
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s. 22–23). Återkoppling borde ske på ett inkluderat sätt där samtal och reflektion kan aktivera 
tänkandet. Tankar och sinnen bejakas, bygger vidare på idéer och en utveckling sker. 

Bland sånglärare finns tankar och diskussioner om personligt uttryck i framförande av sång. 
Personligt uttryck handlar om att vilja berätta någonting, om att kommunicera, visa något av 
sig själv, realisera sina intentioner med låten och göra sig förstådd. (Schults, 2014. s. 26, 28). 
Det går att tolka som att det handlar om ett tydliggörande av den estetiska gestaltningen. Den 
som uttrycker något kommunicerar det som formulerats eller omformulerats utifrån en kreativ 
process. I en intervju med sånglärare nämns att ”personligt uttryck är något abstrakt som 
berör för att det är naturligt och äkta i kombination med att vilja säga något” (Nygren & 
Rickard, 2014, s. 38). Sammanfattnings handlar personligt uttryck om att kommunicera och 
säga något vi vill förmedla. Vi tar in, tolkar, formulerar och uttrycker något som kommer från 
oss själva. Detta bygger på kreativa processer.  

1.2.1. Individen och världen 

Kreativitet och skapande är något som sker inom individen men alltid i förhållande till 
världen. Det som sker i kreativa möten är en process som pågår i form av en dialog mellan 
individ och värld. Det går inte att studera det ena och utesluta det andra. Därför kan man 
aldrig studera kreativitet enbart men hänvisning till vad som sker inom personen. Jaget och 
världen är hela tiden i interaktion. (May, 2005, s. 48). Det vi upplever står hela tiden i relation 
till vår omgivning. I utforskandet av den kreativa processen behövs information om inre 
upplevelser men också analys av miljön och omvärld, för att få bredare upplevelsefält att 
analysera. Världen utanför påverkar det som händer inom oss.  

När vi känner ångest har förhållandet mellan jaget och världen rubbats och vi upplever 
meningslöshet, vilsenhet och desorientering. Identitetskänslan hotas i och med att vi får en 
förändrad syn på världen och därmed jaget eftersom de alltid står i förhållande till varandra. 
(May, 2005, s. 88). När det gäller stress och överbelastning uppfattar jag det som ett brus 
mellan individ och omvärld då vi känner att vi inte räcker till. Har vi mer att göra än vad vi 
känner att vi har kapacitet till blir det en störning mellan jaget och världen som hämmar 
kreativiteten. 

Fysiologiskt händer det någonting i kroppen vid intensivt kreativa möten mellan individ och 
värld. Den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet, som har att göra med vila, 
näring och bekvämlighet, hämmas. Samtidigt aktiveras det sympatiska nervsystemet som 
förbereder oss på flykt och strid. De neurologiska förändringarna brukar utlösas av ångest 
eller fruktan men har snarare med glädje att göra i de intensiva mötena kring skapande. 
Känslan av att vara totalt absorberad och fängslad i det vi gör förknippas med konstnärens 
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och vetenskapsmannens tillstånd när de skapar men beskriver också barnets lek. Neurologiska 
förändringar som ökad puls, förhöjt blodtryck, begränsat synfält och dämpad aptit kan 
upplevas i samband med det intensiva mötet. (May, 2005, s. 43–44). 

1.2.2. Konstnärlig forskning 

Det finns en efterfrågan när det gäller konstforskning som haft ett visst avstånd till akademin 
menar konstnären professor Efva Lilja, (2015). För områdets utveckling krävs mångfald. 
(ibid, s. 25). Hon menar att det behövs fler konstutövare som forskar inom konstnärliga 
områden. Skapande är ett undersökande och personer som lever för sin konst och har 
skapande som livsstil är en viktig tillgång för den akademiska världen som i första hand har 
ett vetenskapligt perspektiv när det gäller forskning. 

Konsten måste bilda egna överensstämmande begrepp för att hålla avståndet från 
vetenskapsteorins vedertagna begrepp som är för självklara. Konst är inte en slags vetenskap. 
Konst och vetenskap har olika sätt att utforska verkligheten och vad som existerar. (William-
Olsson, 2014, s. 13). I beskrivandet av upplevelser kring den skapande processen behövs ord 
och uttryck som kan ge en viss bild åt processens existens. För den typen av undersökning 
behövs erfarenhet och direkt insyn i konstnärliga processer. I konstnärlig forskning deltar den 
som utövar konst i skapandeprocesser och analysen innefattar bland annat konst och skapande 
som fenomen. Processen är i fokus för den konstnärliga forskningen.  

När konstnärer också forskar blir diskussionen om kvalité vidgad till att omfatta 
forskningsprocess och utifrån denna också resultatet /…/ Man ska kunna konst för att kunna 
ge den kritik jag som konstnär kan tänka mig ta till mig som utgångspunkt för fortsatt både 
konstnärlig utveckling och forskning. (Lilja, 2015, s. 92). 

När de som utövar konst också forskar kan konstnärlig forskning utvecklas och skapa det 
språk som är nödvändigt för att beskriva den konstnärliga processen. Vidare skriver Lilja att 
termer som “bra” och “dåligt” sällan används kollegor emellan. Vad som genererar ny 
kunskap är att förstå den process som ligger mellan det subjektivt upplevda och det 
gestaltade. Genom tidigare erfarenheter satta i ny kontext kan vi söka uttrycket för det 
gestaltade istället för berättandet om det. Detta går att tolka som att formuleringar om det 
konstnärliga skapandet bör ha ett beskrivande språk kring upplevelser och känslor för att 
kunna sätta ord på det estetiska uttrycket.  

Att undersöka konst och utgå från befintliga regler och förenklingar av ekvationer är att 
frångå konsten som helhet. Ur ett vetenskapligt perspektiv kan förenklingen yttras i en idé om 
att vi ska försöka förklara konst. Metoder och möjligheter att utföra konstnärlig forskning är 
ofta allmänt öppna och borde alltid vara det. (Hannula, 2014, s. 15). Beskrivning snarare än 
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förklaring är centralt i den här typen av forskning för att få grepp om upplevelser, skapande 
och fenomen kring den konstnärliga processen. 

1.3.  Kreativitet, lek och skapande 

Mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett om det är i fysiskt material eller en 
konstruktion av intellekt eller känsla, kallar vi kreativitet. Skapande kan delas upp i två olika 
handlingar. Den ena kallas för den återskapande, reproducerande handlingen som bygger på 
en mer eller mindre exakt upprepning av något. I den reproducerande handlingen skapar vi 
alltså inte något nytt. Den andra är skapande där minne och spår av tidigare intryck 
kombineras och kreativt bearbetas. Den kallas den kombinatoriska, eller kreativa handlingen. 
När vi skapar med egna föreställningar, uppfattningar och bilder av tidigare intryck kallas den 
kreativa aktiviteten för fantasi. (Vygotskij, 1995, s. 11–13). Den här beskrivningen av kreativa 
handlingar tolkar jag som att då vi skapar något nytt kan minne och spår av tidigare intryck 
bidra till inspiration. I vissa fall kopierar vi idéer och försöker återskapa samma sak som den 
handling vi blivit inspirerad av. Vi kan bli inspirerade av känslor som uppkommer inom oss 
när vi upplever en kreativ handling. Då kan vi sträva efter att skapa något nytt men som ger 
upphov till liknande känslor som det vi blivit inspirerade av. 

Kreativitet kan också handla om att ge upphov till en ny verklighet genom skapandet. I och 
med det resonemanget kan människor förverkliga sig själva i världen genom konst (May, 
2005, s. 39). Intensiteten i medvetandet som finns i den skapande handlingen ger en känsla av 
extas (May, 2005, s. 47). Intensiva möten och kanaliserad kreativitet som ger form åt konst 
utforskas i leken och sökandet. 

Lek är ett utforskande sätt att utföra någonting. Anpassningsförmågan under den lekande 
handlingen öppnar upp sinnet för en föränderlig värld. (Nachmanovitch, 1990, s. 48). När vi 
tillåter oss att leka tar fantasin fart och den kombinatoriska förmågan i skapandet får oss att se 
nya saker vi inte visste tidigare. För att inse någonting vi inte vet måste vi ofta omforma eller 
rent utav förgöra någonting vi vet. Som Picasso sade: “Varje skapande handling är först och 
främst en destruktiv handling” (May, 2005, s. 57). Striden mellan det medvetna och det 
omedvetna utgör den här tvisten i människans relation till världen. Känslan i intensiva möten 
är starkt förknippat med ångest. Det kan vara en typ av hämmande ångest men det kan också 
vara den typen som är förknippad med nya möjligheter. (May, 2005, s. 57). I det lekfulla 
skapandet tillåter vi oss själva att leka fram den nya kunskapen i och med utforskandet. Vill vi 
finna någonting nytt, det vi inte vet, de omedvetna dimensionerna, kan leken öppna upp 
möjligheten för fritt skapande. 
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I och med leken frigör vi oss från alla måsten i det praktiska livet. Vi lämnar allt nödvändigt, 
plikter, vedertagna verktyg och sanningar. I leken bildas nya regler och sanningar som gäller 
för stunden. Sedan långt tillbaka i tiden har leken fått ta stor plats i många kulturella 
sammanhang som ritualer i form av sång, dans och spel. Det här är något den moderna 
människan ofta känner sig för sofistikerad för att göra och går då miste om lek som social 
funktion. (Huizinga, 1949, s. 158). Vi tillåter inte oss själva att leka på samma sätt idag. Det 
passar inte in i den bilden av en vuxen människa i ett modernt samhälle. Tillåter vi oss att leka 
använder vi vår kreativitet på ett kombinatoriskt sätt och utvecklar därmed vår fantasi. Det 
ligger i vår natur att leka. När vi erkänner lek erkänner vi också det mänskliga sinnet 
(Huizinga, 1949, s. 3). Med det lekfulla skapandet kombineras erfarenheter och intryck som 
då kan ta nya former och kommuniceras på andra sätt. Då får vi tillgång till de omedvetna 
dimensionerna. 

Skapande är en process där vi gör olika val som vi kan göra oss medvetna om när det inre tar 
form. Motivation, tillgänglighet och teknisk färdighet kan påverka de valen. Det inre är allt 
från tankar, känslor och upplevelser vi känner inom oss. Det som kommer till uttryck är det vi 
får behov av att uttrycka. Med andra ord är det vi uttrycker av det inre en bit av oss själva vi 
känner behov av att visa. Det behovet och den biten vill jag bli medveten om vad det är. 

1.4. Syfte 

Syftet med detta arbete är att göra mig medveten om vad som är mitt personliga uttryck inom 
estetik genom att undersöka min egen kreativa process. I förlängningen är målet att hitta 
verktyg för att hjälpa andra utveckla deras personliga uttryck. Med uttryck menar jag de val 
jag gör som kommer så nära det jag vill beskriva av mitt inre som möjligt. 

Genom att titta på mina kreativa processer i skapande situationer och använda medier som 
kanaler för mitt inre kan jag beskriva känslor och upplevelser i relation till processen. För att 
synliggöra den kreativa processen vill jag svara på följande frågor. 

• Hur formulerar jag det jag hittar inom mig? 

• Hur blir jag medveten om vad som är mitt personliga uttryck? 

• Hur går jag tillväga när jag väljer uttrycksform och vilka medier är lämpliga att använda 
när jag vill uttrycka mitt inre? 
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2. Metod och inspiration 

När vi skapar sker inre monologer och diskussioner om vad som behöver formuleras eller ta 
form. Den processen har många steg och faser som kan undersökas genom introspektion i 
form av självreflektion. För att kunna få tillgång till mitt inre har jag gjort en analys, 
inspirerad av klassisk fenomenologi, kring loggboksanteckningar. Dessa har skrivits efter 
varje skapandesession i arbetet med filmen Ljusbrus. Skapandesessioner kan till exempel vara 
skapande av ljudlandskap och musik i mjukvaruprogram på dator, skriva text, redigering av 
material, filmning, fotografering- eller filmklippningsessioner.  

2.1. Skapandesessioner 

Mitt aktiva arbete med material kring filmen kallar jag för skapandesessioner. När jag 
skapande och redigerade material i anknytning till filmen dokumenterade jag de 
skapandesessionerna genom att föra loggbok. Jag skapade material att arbeta med genom att 
filma eller fotografera med kamera. Materialet skapades också när jag experimenterade med 
att spelade in och redigera ljud och med befintliga ljud i musikinspelning- och 
ljudredigeringsprogrammet Logic Pro X på dator. När jag redigerade bilder experimenterade 
jag med färger, kontraster och andra effekter på dator i videoredigeringsrogrammet Adobe 
Premiere pro CC. 

2.2. Loggboksanteckningar 

Jag förde loggboksanteckningar kring mina egna personligt upplevda observationer, en form 
av introspektion. Vid transkribering av anteckningarna var jag uppmärksam på eventuella 
mönster och invariationer av känslor och upplevelser relaterat till skapande sessionen. En stor 
del av transkriberingen var metareflektion kring upplevelser och omgivande faktorer samt 
reflektion över formulerandet av det inre. Empirin insamlades under en månad som 
kvalitativa data i form av loggboksanteckningar. Anteckningarna var strukturerade under 
kolumner för datum, tid, miljö, verktyg, hälsa, inspiration, känslor och fritext. Orden i 
kolumnerna var utvalda utifrån det aspekter som jag ansåg kan vara intressant att analysera 
kring skapandesessioner. Orden tog jag fram med hjälp av en tankekarta där jag försökte hitta 
olika saker som enligt erfarenhet kunde påverka min kreativitet. I förarbetet fanns det fler 
aspekter: hantverk, mod, motivation, bejakande, självkänsla. Eftersom tidsramen för arbetet 
var begränsad gjorde jag ett urval av aspekterna.  

!  7



Under kolumner för datum, tid och miljö beskrev jag vilken dag, tidpunkt och rum skapande 
sessionen ägde rum. Under kolumnen för hälsa var det tänkt att jag skulle skriva hur jag 
mådde fysiskt. Under kolumnen känslor beskrev jag fritt med ett eller flera ord känslorna 
inom mig relaterat till skapandesessionen. Under kolumnen för verktyg beskrev jag vilken 
utrustning jag använt mig av vid sessionen. Till exempel mobilkamera, Canon kamera eller 
mjukvaruprogram på dator som Logix Pro X kunde vara verktyg. Under kolumnen inspiration 
skrev jag till exempel eventuella inspirationskällor, tankar, objekt eller känslor jag kände mig 
inspirerad av. Kolumnen fritext kunde handla om allt från exakt vad som skapats eller 
redigerats i musiken eller bilden till vad jag känt kring min livssituation, diskussioner, 
drömmar och filosofiska reflektioner om min plats i den här världen (se bilaga 1). 

2.3. Inspiration från klassisk fenomenologi 

Introspektiva data i form av reflektion är nödvändig för att undersöka erfarenheter och 
upplevelser ur ett fenomenologiskt perspektiv (Ihde, 2000, s. 20). Med inspiration från 
klassisk fenomenologi, grundad av Edmund Husserl, kan jag bredda min förståelse för mina 
upplevelser och hur ting visar sig i mina skapandeprocesser. Extrospektiva data bör också tas 
med i den fenomenologiska analysen. Det jag vill åt i skapandet är fenomenet självt, tinget i 
sig och hur tinget visar sig. Fenomen definieras inom fenomenologin som något som visar 
sig, något närvarande eller något som är möjligt att upptäcka men som vi ofta inte ser. Ett 
enkelt exempel på fenomen är visuell varseblivning när visuella illusioner framträder och till 
exempel raka linjer upplevs som krökta (Ihde, 2000, s. 23–25). Ett fenomen är något som vi 
upplever. För att se det som är dunkelt för subjektet gör jag en metareflektion över 
upplevelser och söker det som inte är uppenbart att se. 

Att endast använda introspektion som metod anses naivt enligt forskare inom fenomenologin. 
Introspektion i cartesiansk betydelse innebär omedelbart närvarande för medvetandet. 
Subjektet är endast känt reflexivt genom fenomenen och hur fenomenen visar sig för 
subjektet. Både introspektiva och extrospektiva data bör tas med i beräkningen vid 
fenomenologisk analys. (Ihde, 2000, s. 22). Transkriberingen har skett i form av reflektion, 
inspirerad av klassisk fenomenologi, kring loggboksanteckningar. De kolumner där jag samlat 
data kring bland annat miljö, inspiration, hälsa och även fri text kan utgöra den nödvändiga 
extrospektionen.  

I analysen begränsar jag mig till att ta inspiration från fenomenologin, eftersom jag inte har 
kunnat genomföra någon djupare analys inom tidsramen för arbetet. För att fördjupa mig i 
metoden behövs tid och övning eftersom metoden handlar om att se det som inte är självklart 
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uppenbart. Med mer tid, övning och erfarenhet kring metoden kan sinnet anamma det 
reflexiva tänkandet som krävs för att få en ingående fenomenologisk analys. 

2.4. Introspektion som forskningsmetod 

Med subjektet i en framträdande roll och med ett självreflekterande utforskande av 
medvetandet uppstår möjligheter att hitta erfarenhetsbaserad kunskap. Medvetandet och 
självreflektion är centrala i introspektionen som är den mest subjektiva metoden bland de 
kvalitativa forskningsmetoderna. (Frostling-Henningson, 2004, s. 169). 

En av styrkorna med introspektion som metod är att den inkluderar forskarens egna 
erfarenheter i det empiriska materialet. Vid introspektion betonas både egna erfarenheterna, 
men även subjektiviteten inför det studerade som positivt och kunskapskälla att ösa ur 
(Frostling-Henningson, 2007, s. 177). 

Genom självreflektion kan vi hitta skapandets essens och bli medveten om de egna personliga 
uttrycken. Det kan upplevas som blottläggande av och för sig själv. Att tillåta det inre att ta 
form i olika uttryck och aktivt titta på processen kan uppenbara omedvetna dimensioner och 
det vi inte redan visste. Leken gör sökandet till en ny öppning mot världen i den kreativa 
processen.  

Jag beskriver utforskandet av kreativa processer, personligt uttryck och det inre från mitt eget 
perspektiv. Därför presenterar jag resultat och diskussion i jagform för att åstadkomma ett 
personligt tilltal. Förhoppningen är att uppnå en transparens vad det gäller upplevelser och 
känslor kring den konstnärliga processen. 

2.5. Utformning av känslodiagram 
Eftersom känslor av olika slag framträdde i arbetet med filmen laborerade jag med olika 
grafiska representationsformer för att se om det gick att tydliggöra processen utifrån 
känslostadierna. Med en föraning om att det kunde bli någon form av kurva experimenterade 
jag mig fram med känsloorden från loggboksanteckningarna. De radades upp, rangordnades 
och grupperades med målet att få fram något tydligt utifrån ett diagram. Det resulterade i en 
rangordning av känsloorden där jag utgick från personliga reflektioner om hur positivt eller 
negativt laddade känslorna var. Diagrammets y-axel visade känslornas rangordning från 
negativ till positiv och på x-axeln angav jag de dagar jag hade skapandesessioner, dag ett till 
arton. Endast de dagar jag hade skapandesessioner finns med i diagrammet och endast om de 
innehåller information för analys. Känslorna och dagarna skrev jag in i ett excel-dokument 
där kryss markerades över de dagar i x-axeln jag kände känslor som fanns i y-axeln. Alla 
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känslor i diagrammet hämtades från kolumnen för känslor i loggboksanteckningarna. Arton 
dagar av en period av trettio antecknade jag känslor kring skapandesessioner. 

3. Resultat 

Som en del av processen har jag till en början bearbetat tankar kring kreativitet, ljus och 
mörker i form av fri text. Texterna arbetade jag om till tre dikter vid namn Svarta sörjan, 
Mörkret och Ljuset (se bilaga 2). De dikterna kom att utgöra teman till verket, Ljusbrus. 
Utifrån de tre dikterna skrev jag en sammanfattande dikt som jag framförde i egen person i 
samband med filmvisningen. Den benämner jag som Tes (se bilaga 2) då den ger en känsla av 
en tes som sammanfattar reflektioner kring min kreativa process. Tes skrev jag tre dagar innan 
visning av filmen Ljusbrus. Min konstnärliga process är resultatet av undersökningen. 
Slutprodukten är endast ett verktyg för att komma in i den konstnärliga processen. Filmen är 
en lyckad biprodukt men presenteras inte i resultatet eftersom undersökningen handlade om 
processen. 

Resultatet presenteras omväxlande i presens och preteritum då jag redogör något som redan 
har skett men vill inkludera läsaren i processen.  
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3.1.Känslodiagram 

Diagrammet nedan visar en sammanfattning av de känslor som jag extraherat ur loggboken. 
Orden jag har använt för att beskriva känslor har jag fördelat i en skala där superglad 
beskriver den mest positiva känslan och mörker beskriver den mest negativa känslan.  

I punktdiagrammet syns en antydan till kurva i processen i form av ett plottrigt V. En röd 
kurva visar ett genomsnittligt känsloförlopp under arbetet med projektet Ljusbrus. Utifrån 
diagrammet går det att se att jag fort kom in i ett arbetsflöde med positiva känslor som 
beskrivs som glad och inspirerad. Mot mitten av processen får ord som trött, frånvarande och 
skör beskriva känslostadiet. Med en ganska jämn nedgång kommer det som beskrivs som 
mörker. Ur anteckningar från samma datum går det att utläsa hur jag i princip varnar mig 
själv för att fler negativa känslor ska uppkomma i och med att jag inte tar paus. Intensivt 
arbete varje dag i sju dagar ledde känslorna från glad till mörker. Skapandeprocessen 
hämmades, stannade upp och jag kom inte vidare. Efter mörkret, som upplevdes i form av 
ångest, panik och en känsla av hopplöshet, gick känslorna från trött till lugn. Lugnet mynnade 
sedan ut i motivation och inspiration som ledde vidare till känslan superglad. 

Anteckningarna i anslutning till känslan superglad beskriver hur jag hittat en tydlig riktning 
inom mig om vad jag vill göra. Jag bejakar min inre formulering och uttrycket som tar form. 
Riktningen visar att jag aktivt vill gå emot eventuella regler genom att överdriva detaljer som 
andra kan uppleva som fel i sammanhanget. Till exempel läspande -s- i sången, grumliga 
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bilder tagna med mobilkamera, brus i ljud och oskärpa i bild. ”… fel blir rätt. Jag vill inte 
uppfinna hjulet. Jag vill hitta andra saker att använda hjulet till. Sätta hjulet i olika 
sammanhang. Överdriva, underdriva, leka med känslor, uttryck.” (Utdrag ur 
loggboksanteckningar). Under den skapandesessionen överdrev jag färger, kontraster och 
lekte fram någonting som gav mig en intensivt bejakande känsla. 

3.2.  Den inre diskussionen 

Processen är ett konstant sökande efter hur det känns inom mig kring skapandesessionerna. 
Frågor uppkommer om vad jag vill och för vems skull. Vad Ljuset och Mörkret egentligen är 
finns många tankar om – något som känns väldigt härligt och något som känns väldigt 
hemskt. Det är som ett sökande och ett hinder eller något jag ser och vet och något jag inte ser 
och inte vet. I mitt inre pågår en monolog om hur medierna kan hjälpa till att tydliggöra och 
beskriva känslor och uttryck.  

I mina anteckningarna återkommer jag flera gånger till om huruvida jag menar tydlighet för 
mig själv eller för den som upplever verket. En märkbar vändning i sättet att tänka kring 
tydlighet framkom i och med att projektet skulle visas upp inför publik. Jag fick anledning att 
ifrågasätta om skapandet var för mig själv. Något annat som hände var att arbetet tog fart och 
idéerna sprudlade. En bejakande inställning öppnade för idéer och jag inkluderade dans, 
rörelse, ljusshow och liveuppträdande. I tankarna gick det från att vara en filmvisning till en 
föreställning. Ramarna flyttades hela tiden och möjligheterna kändes oändliga. 

Med tiden började idén om att hitta ett tydligt sätt att formulera mitt inre på blir mer avlägsen. 
Riktningen i mitt skapande påverkades och jag kom till en insikt om att det jag hittar inom 
mig inte medvetet går att formulera på ett tydligt sätt. Om jag försöker formulera de 
omedvetna dimensioner jag upptäcker är det nödvändigtvis inte det åskådaren ser och 
upplever. Jag måste skapa för mig själv, eller kanske snarare för skapandets skull. 

Jag vet på något sätt vad resultatet ska bli. Jag ser det, jag känner det och jag övar på att 
formulera det i olika medier. Jag övar på mitt hantverk och mitt känslospråk. Kan känna 
frustration och otålighet. Men jag ser vad jag vill ha när jag filmar det. Det är oändligt. Det 
finns så mycket på så många olika sätt. Det är härligt och skrämmande. För det kan fortsätta i 
evigheter. När jag redigerar måste jag försöka tänka “det här är bra, det här får duga” för det 
finns så många sätt att formulera mitt inre på. Det kommer ändå inte nå fram. Det kommer att 
upplevas av upplevaren och det är den personens bild, inte min. Min bild är där på skärmen 
men ändå inte. Det måste vara okej. Hemligheter måste få vara hemliga. Jag kämpar för att jag 
ska se, inte för att visa andra. Det är mitt konstnärskap. (Utdrag ur loggboksanteckningar). 
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Även om jag inte hittar ett tydligt sätt att formulera mitt inre för andra kommer jag ändå nära 
nog om jag fokuserar på att formulera det för mig själv. Kommer motivationen inifrån känns 
det lättare att formulera något än om jag försöker formulera något som med fokus på att en 
åskådare ska förstå. 

3.3.  Om att ta paus 

Tankarna kring projektet och filmen pågick konstant under vissa perioder. Processen tog över 
så mycket tankeverksamhet att jag kände mig frånvarande i andra sammanhang. Intensivt 
arbete utan vila styrde känslorna mot ett hämmande förhållningssätt då jag inte gav rum för 
bearbetning som sker under vila. 

Ett engagerat dagligt arbete med ett svårt problem leder till att information lagras i hjärnan 
på ett sådant sätt att den kan bearbetas undermedvetet också under långa perioder av synbar 
avspänning och vila. (Boman, 1990, s 74). 

Med bristen på vila kändes det svårare att komma vidare med projektet och jag hamnade i ett 
dunkel, ett stopp, något som hämmade. Diskussionen handlade nu om att möta mörkret och 
försöka ta mig ut på andra sidan. I den diskussionen kom jag till insikt och accepterade det jag 
kallade att möta mörkret. Tillåtelsen att må dåligt och känna ångest gav mig förmågan att 
komma vidare. Inre diskussioner och bearbetning av känslor gjorde att jag lärde känna 
mörkret och rädslan av att kännas vid det. Efter några dagars återhämtning kom ett lugn som 
utifrån diagrammet höll i sig i några dagar fram tills ett totalt lyckorus tog över. 

I anteckningarna syns ett samband mellan ordet frisk under kolumnen för hälsa och ett 
positivt arbetsflöde. Känslor blandade sig också in under kolumnen för hälsa. Det blev 
otydligt hur jag mådde fysiskt när jag närmade mig mörkret. Jag började känna spänningar i 
ögonbrynet, en klump i halsen och en känsla av att jag höll på att bli sjuk närmade sig. Det 
utbröt aldrig någon sjukdom. Ord som trött, kall och uttorkad beskrev hälsa både innan och 
efter mörkret. Jag kände mig frisk både i början och i slutet av perioden jag gjorde 
anteckningar. 

3.4.  Ljusskulpturer 

Under en skapandesession fotograferade jag extrema närbilder av när ljuset av en ficklampa 
bröts genom glasflaskor med färgad vätska. Det var ett undersökande där jag inte hade någon 
aning om vad jag ville fotografera och filma förrän jag började experimentera. Med 
motivationen att undersöka något nytt kunde jag få tillgång till omedvetna dimensioner. En 
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värld som inte gick att se med blotta ögat öppnades. Oändligt med ljusskulpturer tog form i 
flaskorna. Beroende på hur jag riktade ficklampan, flaskan och hur jag använde kamerans 
inställningar fick jag fram något som jag aldrig sett förut. En av ljusskulpturerna som visade 
sig när jag experimenterade fick mig att inse att oändligheten är vacker och tidskrävande (se 
bilaga 3). Jag hade svårt att sluta fotografera och började få ont i ryggen eftersom jag satt på 
golvet. I två timmar fotograferade, filmade och experimenterade jag oavbrutet. I det lekande 
experimentet användes olika ficklampor, flaskor, färger och vinklar. Leken utmärkte sig i mitt 
sökandet av estetiken som bejakades. 

3.5.  Det lekfulla skapandet 

I det lekfulla skapandet finns inga regler eller måsten (Huizinga, 1949, s. 158). Det fanns inga 
korrekta inställningar på kameran när jag fotograferade, det fanns bara lek. Vid fotografering 
av ljusskulpturer experimenterade mig fram till en annan värld. Det blev en växelverkan 
mellan mig och bildillustrationerna och ett arbetsflöde kopplat till positiva känslor. Just den 
dagen var jag bara hemma, skulle ingenstans och behövde egentligen inte göra någonting. 
Avsikten med att vara hemma var att vila, men jag hade lånat en kamera från skolan så jag 
skulle kunna skapa om jag fick känsla för att göra det. Processen och jaget var tillgängliga 
och det fanns inga måsten eller krav. 

Uttryck tog form i de medier som var tillgängliga och som jag har viss erfarenhet av. Till 
exempel genom kameran, inspelning med mobiltelefonen eller datorn med inspelnings- och 
redigeringsprogram för ljud och bild. För att uppnå flow måste det finnas en känsla av att den 
egna förmågan räcker till för att klara av den utmaning du står inför (Csikszentmihalyi, 1990, 
s. 96). Alla medier och medel jag använt i arbetet med projektet behärskade jag i den grad att 
utforskandet blev utmaningen. Kunnighet kring verktygen jag använde var en utgångspunkt 
och ram för att skapandet skulle gå friktionsfritt rent tekniskt. I den undersökande situationen 
frammanades känslor jag upplevde som väldigt upplyftande och exalterande. Jag vill påstå att 
jag uppnådde flow. 

3.6.  Estetisk insikt 

Något jag upplevde korta stunder var att jag började se vackra ting i världen runt omkring 
mig, saker jag inte brukar få syn på eller tänkt på förut. Sökandet efter visuella och auditiva 
estetiska former när jag fotograferade och lyssnade efter inspiration öppnade för ett nytt sätt 
att uppleva det jag såg och hörde i min omvärld. Det var som om jag övade upp min förmåga 
att se estetik. Intryck jag uppmärksammade var till exempel solljuset som studsade på husen 
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och färger som skiftade på himlen. Dessa saker har jag sett förut men då inte känt några 
speciella känslor över att se. Det jag såg eller hörde kunde ge mig känslor som jag inte kände 
igen. Musik är inget jag egentligen brukar lyssna på, inte ens när jag åker tåg eller 
promenerar. Vid några tillfällen fick jag en väldigt stark dragningskraft till att göra det. 
Känslorna kunde bli överväldigande och det hände att jag grät vid ett tillfälle när jag lyssnade 
på musik. När jag tog paus i arbetet med att fotografera och filma, och fokuserade på annat 
arbete, avtog den förmågan. 

4. Diskussion 

Utifrån loggboksanteckningarna blev skapandeprocessen och personligt uttryck i viss mån 
synliggjort genom en inre diskussion. Under följande rubriker diskuterar jag kring känslor 
kopplat till skapandeprocessen och hur vila och återhämtning eller snarare bristen på vila och 
återhämtning påverkar känslorna och därmed processen. Jag diskuterar också kring hur 
självreflektion, inspiration och värderande återkoppling påverkar kreativitet och skapande. 
Jag tar upp eventuella felkällor eftersom vissa aspekter jag undersökte uteblev. Avslutningsvis 
tar jag upp de frågeställningar jag formulerat i anknytning till syfte och diskuterar personligt 
uttryck kopplat till individ, skola och samhälle. 

4.1. Ångest eller glädje 

Det finns ett samband mellan kreativitet och ångest där det handlar om att möta sina rädslor 
och känslor istället för att fly. Det finns två olika typer av ångest. Den som är hämmande och 
den som är förknippad med nya möjligheter. (May, 2005, s.88, s. 92). Jag upplevde det som 
att jag gjorde ett val i att möta mörkret och tillåta känslan av ångesten. Först var den 
hämmande och begränsade mig men när jag tillät ångesten kunde jag använda den och såg 
nya möjligheter i mitt skapande. Ångesten fick en egen gestalt i filmen och visar sig i form av 
en skugga av en person. Ibland var det någon annan som var skuggan och ibland var det jag 
själv som gestaltade ångesten i filmen. Det kan ha varit ett sätt att bearbeta och lära känna 
mörkret och ångesten.  

Jag noterade inte några neurologiska förändringar i mina skapandesessioner vilka May 
beskriver kan upplevas vid intensiva möten i skapande processen (May, 2005). Genom att 
mäta till exempel puls, blodtryck, aptit och sömn och föra in det i loggboksanteckningar hade 
jag haft möjlighet att analysera de värdena i relation till skapandesessioner.  
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4.2. Vila och återhämtning 

Hjärnan och känslorna var aktiva varje dag ibland under hela dagar. Det kändes svårt att ta 
paus och tillåta mig själv att vila. Något jag insåg i efterhand var att vila är en viktig del i 
skapande processer. Kreativa processer fortgår även om vi inte är medvetna om det just då 
(May, 2005, s. 44). Hade jag fortsatt utan vila hade jag eventuellt hamnat i ett ännu mer 
hämmat tillstånd. Vad som förundrade mig var att jag inte lyssnade på mig själv när jag i 
loggboksanteckningarna visar och beskriver flera varningssignaler på grund av bristen på 
återhämtning. Allt jag känner att jag måste hinna med som människa gör att jag inte ger mig 
själv det utrymmet som behövs för att vila. Eventuellt kan det vara så att jag inte vet hur jag 
ska kunna vila i det tillståndet. Det kan också vara så att jag bara vill vara i det intensivt 
medvetna tillståndet så länge som möjligt och struntar i hur jag kommer att må efteråt. 

Det finns en tunn skiljelinje mellan övning och missbruk. Övning är en kreativ handling som 
skapar energi och leder till en känsla av frihet. Skapande handlingar som blir repetitiva rutiner 
som tvångsmässigt fortgår med övertygelsen om att “mer är bättre” blir som en form av 
missbruk. Detta kan leda till stress som kan stanna upp processen. En hämmande känsla likt 
skrivkramp tar vid och blockerar handlingen. (Nachmanovitch, 1990, s. 124–125). När 
känslan av mörker närmade sig i min process ville jag ändå fortsätta och driva på i 
skapandesessioner för att komma vidare och hinna med det jag hade tänkt. Tanken på att må 
dåligt fick mig att känna stress eftersom jag inte hade tid med det. 

Det är en kamp att hitta strategier för att hinna med allt som måste göras. Samtidigt vill jag 
må bra och måste nästan öva på att vila då jag har glömt bort hur jag ska göra det. Det är som 
att jag har programmerat bort vila och låter inte kropp och sinne återhämta sig. Pressen på 
människan som en kreativ och arbetande samhällsmedborgare är enorm. Att få återhämta sig 
är det enda som hjälper men det utrymmet är snävt och jag upplever att behovet att vila är 
ifrågasatt av omgivningen. Eventuellt kan bristen på vila och återhämtning ge insikt om 
vilken betydelse vilan har. När jag tillät mig att vila fanns utrymme för bearbetning. Insikter 
bryter fram i stunder av avkoppling men bara på de områden subjektets vakna medvetna 
tillstånd är intensivt engagerade och koncentrerade (May, 2005, s. 86). Under vila kom ofta 
fler nya idéer kring projektet och med ny energi kom också orken att strukturera upp och 
genomföra idéerna. 

4.3.  Nyanseringar av känslor 

Nyanseringar av känslor såsom trött och känslig förekommer i känslodiagrammet. Där hade 
jag kunnat utgå från en existerande skala med känslor eller gruppera liknande känslor för att 
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eventuellt komma fram till ett resultat som är tydligare att förstå. Vad jag inte hade sett då är 
just de nyanseringar som känns tydliga för mig i situationen. Om jag passar in mina känslor i 
en befintlig skala kan den nyanserade känslodatan gå förlorad.  

Jag har med hjälp av självreflektion upplevt att skapande, liksom känslornas språk, har blivit 
tydligare för mig själv. När jag observerar slutprodukten, musiken och filmen, är det ett sätt 
att se mina egna tankar genom olika medier. Vad som är tillgängligt upplever jag inte har så 
stor betydelse. Har jag ett behov av att skapa något tar jag det som finns till hands och bara 
gör det. Det blir ett sätt att lära mig hantera nya medier och instrument att skapa med. Då går 
det att bredda språket att uttrycka känslor på. 

De överväldigande känslor jag kände när jag hade övat upp förmågan att ta in estetiska 
intryck kan vara något som jag tidigare undermedvetet vetat om. Finns det starka känslor jag 
känner att jag inte kan hantera är det en strategi att helt enkelt inte trigga de känslorna. När 
jag tillät mig att känna det som trängde på vid lyssning av musik tillät jag mig att vara mer 
öppen och ärlig mot mig själv vilket resulterade i att känslorna svämmade över. 

4.4.  Inspirationskällor 

Under perioden jag antecknade kom många idéer och jag blev inspirerad av omvärlden. Jag 
fick inspiration när jag lyssnade på musik som gav mig en speciell känsla. Den känslan ville 
jag få fram i mitt eget skapande. Det kan vara så att jag blev inspirerad av musiken och av 
känslan eller så utgör känslan inspiration och källan till inspirationen är musiken. Mina äldre 
musikverk, bilder och skisser var också källor till inspiration. Någon form av omarbetning 
och sammanlänkning behövdes för att fläta ihop äldre verk med filmen Ljusbrus. Det kändes 
som att fortsätta säga en mening jag började formulera för flera månader sedan men då kunde 
jag inte avsluta den för jag visste inte själv vad jag ville ha sagt.  

Idéer om hur jag kunde inkludera dans, rörelser och dikter kom efter att jag såg 
föreställningen Safe på Dramaten i september 2018. Hela föreställningen var ett multimedialt 
konstverk och fick mig att vilja integrera alla mina idéer på ett liknande sätt. Föreställningen 
gav mig en sorts överblick över vad som går att göra och hur resultatet upplevs utifrån mitt 
eget perspektiv. Det var som att jag inte insåg att en sådan föreställning är ett stort projekt 
men många ansvarsområden och personer som arbetar tillsammans.  

I stunden jag blev inspirerad såg jag möjligheter och delar jag skulle kunna klara av att få 
ihop på egen hand. Föreställningen var inspirationskällan och upplevelsen, känslan och 
detaljerna var inspirationen. Här märkte jag en kombination av Vygostkijs definitioner av 
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kreativa handlingar. Det fanns rörelser i Safe som jag reproducerade och använde vid 
visningen av Ljusbrus men jag skapade också något nytt och kombinerade därmed de två 
kreativa handlingarna Vygostkij (1995) beskriver. 

4.5.Värderande återkoppling 

Jag har upplevt att ord som “bra” och “dåligt” används flitigt vid beskrivning av verk och 
uttryck. Till exempel vid återkoppling mellan lärare och elev eller beskrivning av musik. En 
teori är att det egentligen varken är ett beskrivande av verket och uttrycket eller av åskådarens 
känslor och upplevelser i relation till verket. Det kan eventuellt vara ett invant kulturellt 
användande av språket för att ge en direkt verbal reaktion men som kan uppfattas som 
innehållslöst och värderande.  

För att skapa möjlighet att utveckla personligt uttryck borde värderande ord undvikas (Hodell, 
2014, s. 22–23). Användande av värderande ord kan uppmana till prestation som hämmar 
processen av att formulera det inre. Om jag istället försöker förstå andras estetiska val kan jag 
lära mig att se andras personliga uttryck.  

Det Lilja (2015) beskriver när det gäller termerna “bra” och “dåligt” och om vad som 
genererar ny kunskap har funnits i åtanke i mitt skapande. Jag har försökt tänka framåt och 
inte bedöma eller värdera material och val i skapande processer. Istället för att reflektera över 
vad som behöver förändras hade jag fokus på vad jag vill göra och hur jag kan utgå från 
materialet för att komma vidare. När jag kände känslor jag upplevde som bra och dåliga 
hände det att jag blandade ihop de med skapandet och förde över känslan på det jag skapade. 
Med hjälp av självreflektion ökade min medvetenhet om hur känslorna påverkade och 
värderade skapandet och insikten om att ta paus. 

4.6.  Eventuella felkällor 

Det är svårt att veta om jag faktiskt var ärlig mot mig själv och fick förmågan att se mitt inre. 
Jag upplever det som att någon form av utveckling har skett i det intensiva arbetet med 
kreativa processer. I den inre diskussionen finns nyanser av insikt. Det går naturligtvis att 
ifrågasätta om jag själv verkligen kan avgöra om jag kommit till insikt om att bli medveten 
om mitt personliga uttryck. Å andra sidan är det kanske så att det är jag själv som kan avgöra 
det mer än någon annan. 

Analys av extrospektiva data kring tid och miljö gjordes inte. Där kan det finnas information 
om hur tid och rum påverkar kreativitet och skapande. Fördjupning inom fenomenologi 
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behövs för att kunna göra en mer korrekt analys kring de områdena. Diskussion om att 
begränsningar kan främja kreativitet gjordes inte heller på grund av tidsbrist men skulle kunna 
diskuteras i sammanhanget. För många alternativ gör att friheten att välja blir en för stor 
uppgift och utmaning (Nachmanovitch, 1990, s. 87). Ramar och regler kan ge större utrymme 
för koncentration, riktning och utrymme för kreativa intentioner. 

4.7.  Syntes av frågeställningar 

Angående frågeställningarna om personligt uttryck i avsnittet syfte (1.3) blir det tydligt att 
svaren går in i varandra och sammanflätas. Hur jag formulerar det jag hittar inom mig (fråga 
1) har att göra med hur jag blir medveten om mitt personliga uttryck (fråga 2) och hur jag går 
tillväga för att välja vilken uttrycksform som är lämplig (fråga 3). 

Under min kreativa process kan jag formulera det jag hittar inom mig med hjälp av 
självreflektion och ett bejakande förhållningssätt till mitt skapande. Uttrycket blir ett sorts 
känslospråk som precis som ord inte kan beskriva exakt vad jag menar men kan komma nära 
nog. För att skapa med personligt uttryck behövs egentligen inte ett förtydligande i ord om 
vad jag vill kommunicera. Tankar är abstrakta och är snarare känslor än ord. Det jag känner 
och vill säga finner ett bredare språk för personligt uttryck med estetiska uttrycksformer. 
Använder jag mig däremot av ord innan, under och efter kreativa processer kan det vara en 
väg att bli mer medveten om både uttryck och känslor. Medvetenhet skapar riktning och 
tydligare formulering av vad jag vill uttrycka. 

Självreflektion i form av en inre diskussion kring den kreativa processen och resultatet kan 
leda till en medvetenhet om personligt uttryck. Det finns något inom mig som jag vill säga. 
Uttryck tar form i de medier och instrument som finns tillgängliga och som vi har viss 
erfarenhet av. Det medium eller instrument jag känner att jag får mycket känslor och ett 
positivt arbetsflöde kring får utgöra kanalen för mitt uttryck. Då ingår i processen att utforska 
och experimentera för att få mer kunskap och verktyg så att jag kan hitta det instrument eller 
medium som jag känner är lämpligt att uttrycka mig genom. 

4.7.1. Teser om uttryck 

Utifrån arbetet med att synliggöra med kreativa process vill jag formulera några teser kring 
personligt uttryck. Arbetet med filmen var konstnärligt inriktad med en filosofisk 
undersökning om uttryck. Egna tankar och diskussioner har tagit mycket plats i arbetet med 
kreativa processer. Subjektivitet och självreflektion kring arbetet är grunden för hur teserna 
kom att formulerats. 
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• Personligt uttryck handlar om att göra sig medveten om vilka val vi gör vid estetisk 
gestaltning.  

• För att bli medveten om sina estetiska val behövs rum för självreflektion i kreativa 
processer där vi kan möta och bearbeta känslor. 

• En inre diskussionen och växelverkan mellan intryck och uttryck hjälper till att formulera 
personligt uttryck. 

• Undersökande av personligt uttryck är en process kring insikt, mognad och medvetenhet om 
hur våra tankar och det inre tar estetisk form. 

• Uttryck tar form i medier som finns tillgängliga och det finns tillräcklig erfarenhet kring för 
att få till ett arbetsflöde kopplat till positiva känslor. 

Med de här teserna som grund att utgå ifrån är min intention att undersöka uttryck ytterligare 
utifrån ett konstnärlig pedagogiskt perspektiv. Vid arbetet med att se sitt personliga uttryck 
kan teserna vara en väg som visar riktning inåt i oss själva. Det inre visar sig i form av 
uttryck. 

4.7.2. Synliggöra processen 

Personer som vill undersöka sitt uttryck kan använda metoderna jag har använt för att 
synliggöra sina kreativa processer. Självreflektion kan avslöja, formulera och sätta ord på 
tankar som i sin tur gör att medvetna val kan göras. Tankarna bearbetas med tiden och genom 
att göra loggboksanteckningar, där beskrivning av känslor, upplevelser och miljö också 
inkluderas, går det att synliggöra processen. Data som samlats in under alla kolumner utom fri 
text kan användas till att göra diagram som beskriver den kreativa processen utifrån olika 
perspektiv.  

Känslodiagrammet visar hur känslostadiet förändras. Ett diagram om tid och miljö kan visa 
om processen blir påverkad av vilken tid på dagen och var skapandesessionen ägde rum. För 
att kunna beskriva skapande som fenomen behövs alla aspekter, både introspektiva och 
extrospektiva (Ihde, 2000, s. 22). Ju fler perspektiv processen beskrivs utifrån desto bättre 
insyn går det att få kring vad som händer när vi skapar. En idé är att prova att sätta in empirin 
i olika diagram för att se vad som tydligast skapar en bild som går att tolka och förstå. 
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4.7.3. Personligt uttryck i skola och samhälle 

Idén att undersöka personligt uttryck väcktes eftersom det finns kunskapskrav med begreppet 
musikaliskt personligt uttryck formulerat i läroplanen för gymnasieskolan. För att elever i 
årskurs nio ska kunna få betyg A i ämnet musik i skolan behöver de “…bearbeta och tolka 
musiken till ett personligt musikaliskt uttryck”. (Lgr11, 2018). Frågan är om det är ett 
rimligt krav att ställa på lärare och elever. Under lärarutbildningen på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm upplever jag det som att lärarstudenter varken får övning eller 
verktyg för att kunna bedöma om någon bearbetar och tolkar musik till ett personligt 
musikaliskt uttryck.  

De som har formulerat kunskapskraven i läroplanen och använt sig av begreppet personligt 
uttryck kunde förväntas förstå vad det innebär. Det kan också vara så att de använt sig av det 
begreppet utan någon djupare insikt. Det kan vara en lång process att utveckla medvetenhet 
kring personligt uttryck i sitt musicerande även hos vuxna. Som jag har förstått det är 
konstnärliga utbildningar på Kungliga Musikhögskolan mer inriktade på att utveckla tekniska 
kunskaper. Personligt uttryck är något vi måste utveckla på egen hand.  

Det går att ifrågasätta om elever verkligen får utrymme i skolan att utveckla personligt 
uttryck. Skolan har kunskapskrav elever ska uppnå, centralt innehåll som ska fullföljas, stora 
klasser och lärare som kämpar för att se alla elever med matriser och checklistor. Utrymmet 
kan tolkas som snävt och eftersom estetiska ämnen prioriteras bort i gymnasieutbildningar 
tvivlar jag på om personligt uttryck faktiskt värdesätts i elevers utbildning. Det får en att 
undra vad samhället signalerar till skolelever när kultur prioriteras så lågt att kunskaper och 
erfarenheter kring estetiska ämnen inte ses som nödvändiga.  

Teserna om uttryck går att tillämpa i undervisning men det kan bli en lång process som måste 
få utrymme, följas upp och diskuteras i dialog med både lärare och elever. Det får inte handla 
om prestationer och måsten och borde inte vara kopplat till kunskapskrav. Personligt uttryck 
är baserat på inre motivation och därför borde det inte ha med kunskapskrav att göra då det 
bygger på yttre motivation. Eleven behöver själv vilja formulera sitt inre. För skapa möjlighet 
för eleven att hitta sitt personliga uttryck skulle det hjälpa om eleven fick fokusera på ett 
instrument eller medium för att undersöka sitt inre. Det som kan komma att formuleras kan 
vara något eleven känner passion för som till exempel orättvisor, kärlek eller starka känslor 
eleven får vid lyssning av musik. Det formulerandet behöver fångas upp och bejakas för att 
eleven ska kunna forma sitt uttryck. Då är det viktigt att lärare ställer öppna frågor som 
bejakar den inre diskussionen.  
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Det kan uppstå en filosofisk diskussion om känslor, upplevelser och existens som lärare 
behöver bemöta. Därför är det viktigt att om lärare ska kunna hjälpa eleven att undersöka och 
hitta sitt personliga uttryck behöver också läraren ha undersökt det hos sig själv. Det behövs 
göras en fördjupning i sig själv för att undersöka kreativa processer och uttryck. Om det är 
vad som krävs är det svårt att förvänta sig det av elever men jag tror ändå att vi borde skapa 
möjlighet för elever att utforska sitt uttryck. För att eleven inte ska fastna i ångest och oro i 
utforskandet av sin kreativa process kan lärare som har erfarenhet av samma fenomen hjälpa 
eleven att navigera. Det går också ifrågasätta om det är rimliga krav att ställa på lärare i de 
fall eleven behöver specialpedagog eller hjälp av psykolog. 

4.7.4. Vidare forskning i sikte 

En ambition jag har är att forska vidare på kreativitet och uttryck, både när det gäller mitt eget 
uttryck och andras, till exempel genom skapande forum eller workshops. Med en ärlig 
inställning till oss själva kan vi bejaka jaget och känslorna och låta det komma ut i form av 
kreativitet och uttryck. Framförallt tror jag att det är viktigt att prata om hur vi känner, sätta 
ord på det vi skapar och låta känslor visa sitt uttryck i form av estetisk gestaltning. Inte för att 
jag tror att det hela handlar om att sätta ord på sitt skapande utan för att reflektera över sig 
själv och det vi gör. Jag upplever det som att ibland händer processen bara och känslorna får 
inget tydligt språk men något tar form ändå. Jag skulle vilja bli ännu mer medveten om mitt 
skapande och låta mig skåda det inre en längre tid. Med teserna som utgångspunk vill jag 
fortsätta undersöka kreativa processer och personligt uttryck utifrån ett konstnärlig 
pedagogiskt perspektiv. 
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Bilaga 1. Loggboksanteckningar 
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Datum Tid Miljö Verktyg Hälsa Inspiration Känslor Fritext 

14/9 13.3-15.30 1D305 
Studio i 
skolan med 
flera datorer 

Dator 

Logic, 
midi-synt, 
hörlurar 

Frisk, mår 
relativt 
bra 

Lite ont i 
halsen 

Mörker, ljus, 
maskineri 
Föreställningen 
“Safe” 
Dramaten 

Stressad 

Motiverad 

 

Känner mig stressad efter första tillfället med ämnesdidaktiken och känner att jag måste 
organisera om allt jag ska göra den här terminen. Börjar på ett nytt projekt. Lite mindre men 
helt från mig själv. Har med 3 egenskrivna dikter. Logic fanns inte på den här datorn i 1D308.. 
går härifrån. Satte mig i 1d305. Kall, ont i halsen, Jobbigt luft härinne. Väldigt nöjd med 
ljudlandskapet. Inte helt kompis med låten som det mynnade ut i i samma projekt. För 
långsam? För snäll? Sköna syntljud i alla fall. Känner mig inte lika stressad. Det var lugnande 
att skapa. Får testa lägga text en annan gång. Kanske är det bra med en snäll låt nu.. sen ett till 
ljudlandskap.. lite argare, hårdare, mörkare sen en aggressiv låt sen konstrast, illustrera ljuset, 
det sköna ljuset, något gladare men ändå melankoliskt. Texten är mörk men har ett hopp, att 
komma vidare, förbi mörkret. Det märks att jag är inspirerad av The Knife. Skulle ha gig med 
Crash Nomada senare på kvällen. Mitt uttryck är det jag får energi av att göra. 

15/9 16.00-17.00 1D305 

Studio i 
skolan med 
flera datorer 

Logic, 
högtalare 

Full av 
energi 

The Knife Glad 

Motiverad 

Lyssnade på alla låtar och ljudlandskap. I och med oron och stressen jag kände för två dagar 
sen kände jag att jag behövde strukturera upp och göra en sorts synopsis för vad som ska ingå i 
projekt “Ljusbrus”. Det har hjälp mig att tänka att det ska framföras någonting innan Jul och 
jag har alltså en deadline då allt ska vara klart innan slutrapporten ska in. Hade repat med 
Elvira Bira innan. Mitt uttryck är min musik. 

16/9 Sporadiskt 
under dagen. 
Mest 
eftemiddag 
runt 19-20-
tiden 

Hemma Mobiltele
fon 

Mindre 
energi 
men frisk 

Rymdskepp 

Mystik 

Trött 

Idéiniktad 

Motiverad 

Jag har blivit inspirerad av föreställningen Safe som jag såg 12 september på Dramaten. Ett 
ljud, musik, video och mycket monolog-koncept som jag vill göra en mindre version av med 
mitt material. Jag har bestämt mig för att utgå från mina egenskrivna dikter men jobbar först 
med ljud och video. Jag letar konsekvent efter saker att filma, ljus, vatten, kroppar och söker 
efter bilder som inspirerar mig. Filmade med mobilen in i en ficklampa. Ser mystiskt ut. Mitt 
uttryck är det jag skapar. 

18/9 13.30-17.00 1D307 

Studio i 
skolan, 
dator med 2 
skärmar 

Dator 

Premiere 

högtalare 

Mår bra 
men har 
inte tränat 
på över en 
vecka. 

Spänd, 

fortf. ont i 
halsen 

Tar det 
lugnt 
fysisk 

Skräckfilm 

Scifi 

Rörelser 

Dans 

Inspirerad 

Sprallig 

Fokuserad 

Glad 

Öppen 

Nog känner jag mig påverkad nu när jag har satt ett mål med att visa upp projektet i Lilla salen. 
Det har blivit mycket mer fokus på struktur, planering, projektskiss, teknik. Allt runt om som 
jag inte behövt tänka på när jag bara har skapat för mig själv. Men jag tänker att när jag gör att 
annat runt omkring och får ihop det här projektet till en upplevelse som ska upplevas av andra, 
så kan jag se mitt uttryck som en helhet med alla komponenter som jag har fått ihop. Det känns 
som att det är svårt att klistra ihop allt jag har i huvudet till en film. Men när jag bara gör och 
bejakar, tänker aldrig nej, letar efter förändringar, en sorts positiv inställning men utan den där 
käcka “tänk-positivt”-mantrat, ser jag mer och mer vart allt är på väg och jag njuter. Jag får så 
mycket känslor och idéer. Jag vill bara hoppa. Jag får så mycket energi. Vill inte sova. Får 
tvinga mig själv att släppa tankarna en stund. Jag tror att det är viktigt med paus, återhämtning, 
komma med nya ögon och öron nästa dag. Jag har också funderat på hur jag ska framföra det 
här. Bara visa en film? Ska jag tala live? Sjunga? Bara dans och rörelser? Rörelser, sång och 
dans? Hur känner jag att mitt uttryck kommer fram tydligast? En inspelad röst kanske kan 
kännas endimensionell, tråkig, när jag kan göra det live. Måste jag kunna allt utantill? Jag 
skulle kunna läsa innantill. Jag måste fundera. 

 



Bilaga 2. Tre dikter och Tes 
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Svarta sörjan 
 
För att komma åt det jag vill inom mig måste jag gräva 
Tränga mig igenom den svarta sörjan 
Tankar som alla redan har tänkt eller kommer att tänka 
När jag skriver blir det något annat 
Svart på vitt men ändå inte 
Symboler jag har lärt mig att kommunicera med 
Men det var inte det jag tänkte 
Tanken är en känsla, inte symboler 
 
Jag vill låta den sega sörjan skölja över mig 
Tänka tankar alla andra redan har tänkt 
En svart sirap som vi simmar genom hela livet 
Motströmmar håller mig tillbaka 
Trycker ner mig mot botten 
 
Det är en kamp 
Låt allt komma 
För när det kommer blir det kvar 
Det försvinner aldrig 
Det stannar kvar här inom mig 
Det är mitt 
Det är min kamp 
 
Verkligheten är här inne och där ute 
Men där ute är en reflektion av verkligheten här inne 
Låt det skymma 
Låt det regna 
Låt det skina  
Låt det gry 
Jag vill också förstå det alla andra förstått 
Låt mig gräva 
Det kommer att gå 
Jag måste komma förbi det 

Maj 2018

Mörkret 
 
Som en svepning av största obehag lägger sig en hinna runt mig 
Det ilar inuti, strålar 
Penetrerar varenda vrå i kroppen 
Jag känner vad det är 
Jag kan se det 
Jag känner alltid när det närmar sig 

Mörkret är inte mörkt 
Det har ingen form 
Ingen färg eller struktur 
Det bara känns 
Ändå kan jag se det och från vilket håll det kommer 

Det finns inga krafter 
Ingenting som kan hindra det eller förgöra det 
Jag kan fly eller låta det inta mig 
Det hittar mig alltid 
Jag orkar inte fly 
Jag låter det komma 

Maj 2018

Ljuset 
 
Är det någonting vackert att vi tänkte samma tankar? 
Något vi borde ta vara på? 
Värmen känns som ett moln av damm 
Försiktigt smeker det min hud 
Det är torrt 
Allt levande kämpar för sig överlevnad 
Men jag njuter 
Jag kan andas 
Mina tankar glider lätt fram genom dammolnet 
Solen strålar bort det onda 
 
Jag känner dig fast vi aldrig har mött varandra 
Vi har ett band som fanns redan innan vi fanns 
Eller snarare ett fält 
Våra tankar bor där 
Där finns våra insikter, förmågor, lärdomar och 
fördomar 
Är det därför vi tänker samma tankar? 
Vi har en gemensam källa, ett moln 
Dit bara tankar når 
Är det därför konst är så vackert? 
Något vi alla kan känna på 
Du har säkert redan tänkt det här 
Men jag, jag har precis börjat förstå 
Ett fält, ett moln 
Något som binder oss samman 
Något som alltid har funnits 
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Tes 

För att komma åt det där längst in måste jag gräva 
Jag måste tränga mig igenom den svarta sörjan 
Alla tankar som alla redan har tänkt eller kommer att tänka 
Men motströmmar håller mig tillbaka och trycker mig ner mot botten 

Verkligheten är här inne och här ute 
Men det här ute är som en reflektion av det här inne 
Låt det skymma 
Låt det regna 
Låt det gry 
Låt mig gräva 
Det kommer att gå 
Jag kommer att komma förbi det 

Är det någonting vackert att vi tänker samma tankar? 
Något som vi borde ta vara på? 
Jag känner dig fast vi aldrig har mötts  
Vi har ett band som fanns redan innan vi fanns 
Eller är det kanske mer som ett slags moln där våra tankar bor 
Är det därför vi kan se vackra ting? 
Något vi kan känna på och känna efter 

Du har säkert redan tänkt det här 
Men jag har precis börjat förstå 
Det är som en gemensam källa  
Något som binder oss samman 
Något som alltid har funnits  

November 2018
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