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K R E A T I V T  S K A P A N D E  
FÖR ATT STRESSA AV, HA KUL
OCH MINSKA ÅNGEST.
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Skapande kan även leda till att man blir mindre deprimerad och 
utmattningsyptom kan minska enl. studier (Bar-Sela 2007)

Att använda måleri och skapande för att må bättre är inget nytt, men det 
är på 2000-talet som mycket forskning i ämnet har gjorts för att börja 
förklara varför det fungerar.

Varför ska man skapa konst även om man är 
dålig på det?
Att gå en Zenart kurs är att få ytterligare ett verktyg för att kunna slappna av, bearbeta sorg, 
bli inspirerade, få idéer och att vara i nuet.
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Att minska ångest och stress 
I tidningen Art Therapy kan man läsa om studier som påvisat att stress hormonet Kortisol minskar hos en person
som har målat eller tecknat i 30 minuter. Det gällde oavsett om man var nybörjare eller en van konstnärlig utövare.
För de som målade Mandalas, eller jobba med att färglägga gick stressnivån ned mest.

Andra studier på Universitets studenter har visat att 30 min kreativt skapande minskade ångestnivån hos studenterna,
inför deras slut tentor.

Med de forskningsresultaten förstår man bättre varför färgläggning har blivit så oerhört populärt. Många pratar om
att komma hem från jobbet och varav ned med färgpennor. En kreativ stund, för att rensa sina tankar utan skärmar.

Att minska stress och ångetsnivå är vår fokus under hela kursen. Vid färgläggning och att skapa 
Mandalas blir tonvikten på att minska stress och ångest som störst.
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Att kladda skärper vår fokus
Kognitiva fördelar kommer inte bara ifrån att skapa seriös konst. Att kladda kan göra oss mer lyhörda när vi lyssnar
på något, och vårt minne förbättras. Det hjälper oss att fokusera och hindrar våra tankar från att vandra.

Att kladda kan också vara ett bra sätt att slappna av precis som att färglägga. Det kräver inte att man ska
vara duktig på att teckna, och man behöver inte tänka så mycket på vad som ska tecknas eller skapas.

I skiss modulen kommer vi att arbeta med fokus.
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Fler idéer...
På 2000-talet startade man att forska på vad som kallas hjärnans “default mode network”. Ofta förknippat
med dagdrömmeri och vandrande tankar. Man har nu slagit fast att �er idéer och innovationer kommer
från de som dagdrömmer, eller har vandrande tankar. 
Detta center i hjärnan stimuleras av att måla eller teckna.

Alla moduler i Zenart påverkar att vi får �er idéer.
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Flow
Psykologen  Mihaly Csikszentmihalyi beskrev "�ow" som att vara  "i Zonen," att vara helt absorberad av det man håller
på med just nu.. Han argumenterade att ett gott liv är när detta stadium inte är så �yktigt.

Flow kan komma från �era olika aktiviter där konstnärligt skapande är en av dem. Det sker när utövaren inte är fokuserad
på slutresultat, utan på processen. Psykologen upptäckte Flow när han började studera konstnärens ensidiga
fokus. Han observerade att skapandet av konsten var en njutning. Jag har upplevt �ow men även dess motsats, när man
söker efter den men den håller sig bort.a.

På Karolinska forskar Fredrik Ullén på Flow och han säger sig ha starka indikatoner på att dopamin (signalsubstans som
gör oss glada) utsöndras vid Flow. Att uppleva Flow leder till högre livskvalitet och ett ökat välbe�nnande.

I Zenart kursen �nns övningar som får oss att leka fritt med färg, som påminner om hur vi målade innan vi
började tänka så mycket på vad och hur det “ska” se ut.
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Från sorg till glädje
Studier har gjorts på en grupp människor som �ck se en oerhört sorglig �lm. Efteråt delades de upp i grupper varav
en �ck göra konst orelaterat till �lmen, en grupp �ck sitta i tystnad och  en tredje skapade konst i relation till �lmen.
Den gruppen som skapade konst som inte var i relation till �lmen var gladare efteråt.

Jag tror dock också att det kan vara nödvändigt att ibland skapa konst som ventilerar vad vi känner, och att det 
kan vara en bland många vägar att bearbeta tragiska händelser och under processen göra ett avslut.

I Zenarts modul att berätta med linjer ges möjlighet att uttrycka känslor som kan vara svåra att sätta ord på.
Vi beskriver hur man kan själv re�ektera kring bilden, men ger ingen terapi i feedback.
I Zenarts färg och relax moduler ger möjlighet att “leka” med färg för att få uttrycka sig i glädje, som man
gjorde som liten.



“To me I am very happy with the whole experience and could not ask for better guidance and help, I feel the way you structure 
things is very organized and helps with my work! So far so good! 
As always, thank you for your guidance.”
Linn Wahlberg

“I have enjoyed and I am still enjoying putting my long forgotten childhood pleasure of scribbling and colouring.

I think that the content of the class has been just right.
Enough and not too much information but just a taste of what can be done with minimal and already available tools.”
Else  Strom Vistisen

“I enjoyed my zen art journey as it gives me a space and quiet moment to be in touch with me... 

Thank you for your inspiration and love to watch your video as your voice is soothing too. :)”
Wendy Wong
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Hur går det till att gå en Zenart kurs?

Idag �nns en Zenart kurs online på engelska. Det är en 6 veckors kurs med möjlighet att välja till en
vecka med Mandala. Varje vecka får deltagaren feedback från lärare och andra deltagare. Det sist
nämnda är frivilligt.

Det �nns även en fysisk kurs på 6-7 tillfällen.

Zenart kursen kommer snart att �nns på svenska.

Nya moduler är under bearbetning och snart kommer Zenart kunna erbjuda en 10 veckors kurs.

Jag kan även skräddarsy workshop eller kurs efter Era behov till personal eller kunder.

För mer information kontakta:
Ingela Johansson,  0738-775422, Swedishartanddesign@gmail.com
www.zenart.info
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