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Eleverna i f-klass och årskurs 1 och 2 får möta Blixten och hans vänner. Sagofigurerna ger en inspirerande 
inledning till Snilleblixtarna samtidigt som de ger eleverna ett redskap för konstruktivt kreativt tänkande. 

Mikael Ende skriver i sin bok ”Den oändliga historien”: 

"Det finns människor som aldrig kan finna vägen till Fantásien och det finns människor 
som kan göra det, men sedan blir kvar där för all framtid. Så finns det också några som 
färdas till Fantásien men som sedan återvänder till sin egen värld. Och det är de som gör 
båda världarna friska." 

Kreativitet kräver både fantasi och förankring i verkligheten, men man kan inte tänka på allt 
samtidigt.  
De flesta av oss har varit med om att försöka komma fram till en lösning i en grupp. Du 
kommer med ett förslag. Några tycker det är ett bra förslag och ser fördelarna, medan andra har 
invändningar och genast avfärdar det. Det är lätt att hamna i en argumentation och i sämsta fall 
en prestigelåsning där kampen för att vinna argumentationen överskuggar målet - att hitta en bra 
idé som alla vill bidra till att genomföra.  
Det här är ett vanligt problem både bland vuxna och bland barn. Kreativitetsforskare har försökt 
hitta modeller för att göra den kreativa tankeprocessen mer konstruktiv. De flesta modeller går 
ut på att man ska försöka ägna sig åt en synvinkel åt gången när man vill hitta en lösning på ett 
problem eller utnyttja en möjlighet på bästa sätt. 

Blixtens Vänner erbjuder en enkel modell, för kreativt tänkande, anpassad till yngre barn. 
Modellens olika moment representeras av sagofigurer, var och en med sin specifika karaktär. 
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EN ENKEL MODELL FÖR KONSTRUKTIVT, KREATIVT TÄNKANDE 

I vår modell representeras idéfasen av idésprutorna Idérik och Idérika. 

IDÉERNA FÖRST 

För att skapa idéer krävs att fantasin får fritt spelrum. Det gäller att skapa associationer utan att 
låsa tankarna vid vad som är möjligt, lämpligt, klokt eller dumt. Värderingarna får komma 
senare, för om de smyger sig in, samtidigt som man försöker komma med förslag och lösningar, 
hämmas idéflödet. 
Ett barn som möts av värderingar i stället för intresse och uppmuntran att komma med fler 
idéer, lär sig snart att ta över värderandet själv och att hålla inne med sina idéer för säkerhets 
skull. I sämsta fall kan barnen på sikt uppleva att de inte har någon fantasi och aldrig kan komma 
på något överhuvudtaget. 

När barn arbetar i grupp kan du stärka deras självtillit och fabuleringsglädje genom att skriva upp 
allas idéer där alla kan se dem. Dels blir det lättare att inspireras av de andras förslag, dels visar 
du att alla idéer bejakas. Om barnen inte hunnit lära sig läsa kan du bejaka varje idé genom att 
upprepa den, varefter alla klämmer i med ett uppskattande "Jaa!" 
Kloka idéer, dumma idéer, galna idéer … alla idéer är välkomna i denna fas! I slutändan kan det 
visa sig att en "helt omöjlig" idé blev utgångspunkten för viktigt nytänkande. Högt tempo, 
uppmuntran och glada tillrop gör det lättare att släppa loss idéstormen.  

Först när alla känner sig nöjda med idéfasen är det dags att gå vidare till att värdera idéerna. 
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VÄRDERINGAR AV IDÉERNA 

Positiva aspekter 

När det är dags att värdera och välja bland 
idéerna hjälps alla åt att hitta allt som är  
positivt med varje idé. Vad talar för att idén 
går att genomföra? Vilka positiva konsekvenser 
kan det leda till om man genomför idén?   
På så sätt samlar du alla på samma sida i ett 
konstruktivt samarbete. Det brukar också bidra 
till en glad och god stämning. Jaja är den som 
ser alla möjligheter.   Den ständigt positiva Jaja ser bara 

  möjligheter och fördelar.   

  Negativa aspekter 

Nänä står för försiktighet 
och eftertanke. 

Nänä är Jajas raka motsats. Han ängslas över alla 
negativa konsekvenser idéerna kan leda till. Men det är 
ju minst lika viktigt att försöka förutse problem och 
faror som kan dyka upp. Det gäller att tillsammans 
försöka hitta vad som kan vara svagheterna i en idé så 
att man kanske kan rätta till dem innan något går på 
tok.  
Att gemensamt söka efter problem och alla tänkbara 
negativa konsekvenser kan leda till ett lustfyllt 
samarbete och den som kom med idén behöver inte 
känna sig kritiserad och gå i försvarsställning. 
Nänä letar problem för att skydda oss från faror och 
beslut som inte fungerar.   
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FAKTAKONTROLL 

M 

    "Fakta är A och O!" 
     anser Magister Precis. 

SAMORDNING OCH ÖVERBLICK 

I sagan är det dammråttan  
Mammadamm som styr 
arbetet… i klassrummet  
är det du som lärare som får 
axla hennes roll.  

I den kreativa processen måste man också 
kontrollera fakta. Det gör Magister Precis. Han 
kläcker inga idéer. Han funderar inte på vad han 
tror kan bli bra eller dåligt. Han ser bara till 
fakta. "Man ska inte tycka eller tro! Man ska 
veta!" anser Magister Precis, "och det man inte 
vet, ska man ta reda på!" 
Att tänka igenom vilka förutsättningar som 
gäller, vilken information som finns och vad 
man behöver är en bra grund att stå på.  

Var och en för sig åstadkommer Blixtens vänner 
inte mycket, men tillsammans är de oslagbara. 
Dammråttan Mammadamm håller hela tiden sin 
mjuka tass över leksaksfigurerna och ser till att 
deras speciella förmågor används vid rätt tillfälle. 
Först måste alla vara klara över målet med 
uppgiften. Sedan ser Mammadamm till att alla 
koncentrerar sig på en synvinkel åt gången. 
Mammadamm uppmuntrar och för processen 
framåt. Kanske kan goda egenskaper hos två idéer 
kombineras till en ny idé? Gå tillbaka till idéfasen 
och fundera! 
Problem med en idé? Gå tillbaka till idéfasen och 
se om det går att komma runt problemet! 
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