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Jag ser det jag vill – om skapandeprocessen
Ett Skapande skola projekt av Birgitta Heiling

Vi tydliggör och undersöker skapandeprocessen genom att arbeta med två olika 
sidor hos gestaltandet.
Den ena sidan är den som ligger närmast föreställningen, den inre bilden. På den 
andra sidan har vi studiet där vi så mycket som möjligt försöker komma ifrån 
föreställningen för att kunna se hur det vi ser ser ut.

Introduktion
Vi människor har en benägenhet att vilja ordna och sortera intrycken från 
verkligheten – vi söker struktur och mening. Det här sorterandet kallas av 
psykologerna för projiceringsprocessen. Vi projicerar våra minnen och 
förväntningar på det vi ser för att i den förvirrande mångfalden hitta ett mönster. 
Projiceringsprocessen är en del av meningssökandet eller kunskapssökandet.

I konsthistorien genom tiderna kan vi se exempel på ”fantasibilder” som 
tydliggör projicerandet. Forskaren och teoretikern Alberti (1404-1472) 
menade att konstens ursprung kanske ligger i detta att vi ser något som något. 
Grottmålningarna kanske kom till genom att människorna efter många och 
intensiva iakttagelser projicerade/läste in sina minnesbilder i utbuktningar och 
fläckar på klippväggen.
Cozens (ca 1717-1786) refererade, i sin ”A new method”, till da Vinci som 
hade sagt att man kunde stimulera fantasin genom att studera fläckarna på 
gamla murar. Cozens tyckte att man väl kunde producera sådana fläckar själv. 

Slumpen
Vi provar med att gnugga kol på papper som vi håller mot en skrovlig yta. 
Så förstärker vi former som vi upptäcker eller låter växa fram.

Studiet
Först en genomgång av: disposition av ytan, vertikal och horisontal, syftning, 
proportioner, riktningar, förhållanden - likhet och kontrast, mellanrumsform...
Även här när vi studerar det vi ser för att verkligen se hur det ser ut, projicerar 
vi våra förväntningar; vi ser det vi kan se och det vi kan se beror på våra 
erfarenheter.
Förra gången ”stimulerade vi uppfinningsförmågan” och släppte fram våra inre 
bilder men vi måste studera motivet för att kunna ”utforma enskildheter” och 
för att få ett rikare register av minnesbilder. Vi behöver träna seendet.
Konstnären går hela tiden runt från elev till elev och hjälper till att se.

Syntesen
Genom att titta på teckningarna fräschar vi upp minnesbilderna av motivet och 
sedan sammanför vi slumpen och studiet. I frottaget försöker vi se vårt motiv 
och när vi har arbetat en stund kan vi gå tillbaks till teckningen eller motivet 
för att se detaljer.

             Material: Kol, mjuk blyerts och A3 papper + ritbrädor o tejp

Tid
1. workshop med skolans personal 3 tim
2. introduktion 1 lektion/klass
3. undersökande teckning 3 lektioner/grupp, grupper om 6-10 elever
4. syntes 1 lektion/grupp
5. efterarbete med dokumentation, ev utställning och utvärdering                                      © Birgitta Heiling
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