
FÖRBÄTTRA DIN KREATIVITET MED T-PUSSLET! 
Vår värld förändras nu mycket snabbt. Vi förnyar ständigt vår teknologi, 

men glömmer människan. Vår hjärna är i stort sett densamma som när vi 
levde nere i Afrika och har inte anpassat sig till vårt accelererande samhälle. 
Detta har fått stora negativa konsekvenser. 

De förändringar som nu hotar mänskligheten måste bemötas i förväg. 
Kreativitet är därvidlag vår största resurs. Tyvärr nämns detta inte explicit 
bland EUs åtta nyckelkompetenser, även om kreativitet där antas ingå implicit. Modern neurovetenskap visar att 
med hjälp av hjärnans plasticitet (omformbarhet) kan man lära sig kreativitet, som vilken annan färdighet som 
helst. Om kreativitet införs i skolans undervisning skulle vi få kraftfulla verktyg för att bemöta hoten mot 
mänskligheten [1]. 

Kreativitet kan övas upp på olika sätt. Tyvärr florerar en mängd populärvetenskapliga råd (”hjärngympa”) i 
pressen och populärlitteraturen, som inte fungerar. Genom att istället använda vetenskap och beprövad 
erfarenhet (”seriöst kreativ”) kan stora effekter fås om övningarna sker professionellt [1]. Ett delmoment kan 
vara att använda speciella pussel. Pussel består av små olikformade bitar, som skall passas ihop till en bild. 
Aktiviteten används vanligen som tidsfördriv, men kan också användas vetenskapligt för att förstå vårt 
tänkande, öka vår kreativitet, m.m [1].  De fyra bitarna Du fått här skall sättas samman till stora bokstaven T. 
Pusslet tycks enkelt, men studier har visat att få personer kan lösa pusslet på mindre än fem minuter. De flesta 
behöver mer än en halvtimme.   

 

Den största svårigheten är att övervinna låsningen att placera 
femkanten P antingen horisontellt eller vertikalt, och relaterad till 
detta, tendensen att försöka fylla dess hack. I en studie befanns 
deltagarna använda mer än 60% av sina försök på felaktiga 
placeringar av femkanten. Även när biten råkar placeras korrekt så  
känns den inte som en del av lösningen, eftersom en matchning med 
T:et är svårt att se. Pusslet löses ganska enkelt när insikten (Aha!) 
erhålles att femkanten är en del av både den horisontella och vertikala 
stammen på T:et och att hacket i den utgör ett inre hörn. Processerna i 
hjärnan har studerats i litteraturen. 

Neuroforum (www.neuroforum.se) är ett nätverk mellan forskare, lärare, ingenjörer, pedagoger, 
beteendevetare, studenter och andra som vill ta del av de senaste årtiondenas stora framsteg inom modern 
hjärnforskning. Forumet främjar  samarbeten och  forskning inom området och samlar, strukturerar och sprider 
kunskaper inom tillämpad neurovetenskap. Organisationen, som nu har cirka 270 medlemmar, bildades 2015 av 
ledande  forskare och lärare på Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska akademin (Per-Olof Nilsson, 
Aadu Ott, Bengt Johansson, Rolf Ekman och Carl-Gerhard Gottfries). Bli medlem! 

Övningar i kreativt tänkande kan förevisas och diskuteras i ”Kreativa rummet” (www.pohomepage.se) på 
Chalmers, dit alla är välkomna. 
 

Följande artiklar om T-pusslet kan laddas ner på hemsidan www.pohomepage.se under ”Pussel” 
 
1. P-O Nilsson, ”Kreativitet-mänsklighetens viktigaste resurs” 
2. H. Suzuki and K. Hiraki, ”Constraints and their relaxation in the process of insight” 
3. H. Suzuki et al, “Exploring the Unconscious Nature of Insight Using Continuous Flash Suppression and a 
Dual Task 
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