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Abstrakt 

Syftet med studien är att genom tidigare forskning och verksamma pedagoger i ämnet bild 

inom grundskolans senare års utsagor ta reda på och åskådliggöra fenomenet kreativitet, 

kreativiteten hos elever samt hur denna kreativitet kan stimuleras och utvecklas. De 

frågeställningar som studien behandlar är vad som kännetecknar den kreativa eleven i 

bildämnet i grundskolans senare år? Hur verksamma pedagoger i ämnet bild inom 

grundskolans senare år uppfattar fenomenet kreativitet och om finns det skillnader i dessa 

uppfattningar? Samt hur man som pedagog kan stimulera och främja elevens kreativitet i 

ämnet bild i grundskolans senare år? Undersökningen består av ett resultat som visar på 

kreativitet som någonting komplext som både existerar inom oss och i den yttre världen, att 

kreativiteten innefattar en mängd egenskaper och i allra högsta grad är personlig. Resultatet 

visar även på kreativiteten som ett fenomen som både kan te sig kraftfullt och känsligt och att 

ett arbete med kreativitet ska tas på allra största allvar. I fråga om kreativitet och skola så 

visar studien på processen och meningsfullheten som viktiga faktorer i arbete med stimulans 

och utveckling av kreativitet. Studien visar även på att en tydlighet i undervisningen gynnar 

kreativiteten men att målet i fråga om slutprodukten kan få vara obestämt för att gynna arbetet 

med kreativiteten hos eleven. 

Sökord: Bild, process, elever, meningsfullhet 
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1. Bakgrund 

Under min studietid samt under min yrkesverksamhet inom ämnet bild har jag vid ett flertal 

tillfällen reflekterat kring hur jag som pedagog skall kunna arbeta med eleverna så de kan 

känna sig kreativa och våga misslyckas för att kunna lyckas. Någonting som känns viktigt är 

att undervisningssituationen skall vara gynnsam på så vis att eleverna lär samtidigt som de 

anser att de lyckas med det de skapar, vågar visa upp sina verk, kan samtala om dem, kan 

kritisera varandra på ett fördelaktigt sätt och att mina intentioner speglas till fullo i de resultat 

vi uppnår tillsammans. Processen sammantaget med idéstadiet skall, enligt min mening, vara i 

fokus i undervisningen. Kreativiteten finns bland annat däri. Mina elever ska känna en 

meningsfullhet med de olika moment vi arbetar med. Jag har funderat kring just begreppen 

kreativitet och fantasi inom bildämnet och har en undran om vad det är att vara kreativ och 

hur detta kan stimuleras och utvecklas hos eleverna i ämnet bild. Jag har även funderingar 

kring vikten av den kreativa processen i bildämnet och vill även resonera och reflektera kring 

den. Med utgångspunkt ur Vygotskijs tankar om kreativitet och fantasi samt annan tidigare 

forskning kommer denna studie gå in på vad verksamma pedagoger inom bildämnet anser om 

elevernas kreativitet. Även detta med hur kreativiteten främjas och utvecklas samt hur 

begreppet, eller fenomenet, kreativitet kan redas ut. Studien ämnar även ta reda på vad just 

begreppen fantasi och kreativitet innebär utifrån tidigare forskning kring ämnet. En sista 

kommentar är att denna studie inte endast ämnar belysa kreativiteten i skapandet i fysisk form 

så som måleri, skulptur eller teckning. Fokus kommer, som jag var inne på tidigare, mer att 

ligga på processen. 

1.1. Inledning 

Enligt Nationalencyklopedin så innebär begreppet kreativitet en förmåga till nyskapande och 

till frigörelse från etablerade perspektiv samt att se verkligheten med nya ögon. (NE.se, 

2010). En annan, mer ingående definition, är den som återfinns i Lev Vygotskijs Fantasi och 

kreativitet i barndomen: 

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett om 

det skapande är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller 

känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre. 

(Vygotskij, 1995:11) 
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Vygotskij talar alltså om kreativitet som ett skapande av någonting nytt men att detta är 

oberoende av om det är ett skapande i fysisk form, en konstruktion av intellektet eller känslan, 

det vill säga en konstruktion som bara ger sig till känna i inom oss. Det studien vill ta reda på 

är på vilket sätt pedagoger kan identifiera denna kreativitet för att kunna påverka denna 

konstruktion hos eleverna. En anledning till att detta undersöks i studien är att det under 

lärarutbildningen läggs stor vikt vid förmedlande av kunskap och hur eleverna tillskansar sig 

denna kunskap. Kan då kreativitet förmedlas och stimuleras och hur ser kreativiteten ut hos 

eleverna? För att detta ska kunna besvaras så behöver begreppet kreativitet redas ut, både 

kring vad det betyder och vilka olika tolkningar det finns. 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att genom tidigare forskning kring kreativitet samt genom utsagor av 

verksamma pedagoger i ämnet bild inom grundskolans senare år ta reda på och åskådliggöra 

fenomenet kreativitet, kreativiteten hos elever och hur denna kreativitet kan stimuleras och 

utvecklas.  

1.3. Frågeställningar 

- Vad kännetecknar den kreativa eleven i bildämnet i grundskolans senare år? 

- Hur uppfattar verksamma pedagoger i ämnet bild inom grundskolans senare år 

fenomenet kreativitet och finns det skillnader i dessa uppfattningar? 

- Hur kan man som pedagog stimulera och främja elevens kreativitet i ämnet bild i 

grundskolans senare år? 

1.4. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel behandlas teoretiska utgångspunkter utifrån tidigare forskning och teorier om 

kreativitet som begrepp. Jag kommer att gå in på olika teoretiker och forskares perspektiv 

som jag anser vara användbara i min studie. Jag vill med denna genomgång av litteraturen se 

hur tidigare forskning ser ut och hur det resoneras kring begreppet kreativitet och hur 

kreativitet definieras. Jag vill gå in på både hur kreativiteten ser ut inom oss och hur kreativa 

miljöer anses vara. Till sist så vill jag nämna att jag går även in på vad produkterna av 

kreativitet kan vara och är enligt tidigare forskning. 
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1.4.1 Kreativitetsteorier – finns de? 

Nils-Eric Sahlin beskriver i sin bok Kreativitetens filosofi att det finns mycket skrivet om 

kreativitet. Ämnet har lockat filosofer, ekonomer, matematiker, psykologer, sociologer, med 

flera. Även om det är omöjligt att på ett ärligt sätt läsa in hela denna litteratur så kan man, 

enligt Sahlin, ändå göra vissa iakttagelser. Sahlin menar på att man relativt snabbt lägger 

märker till att fallstudierna är åtskilliga medan teorierna lyser med sin frånvaro. Det finns, 

menar Sahlin, ingen enskild kreativitetsteori som majoriteten forskare arbetar inom, en teori 

som utsätts för hårda prövningar och som sakta finslipas och förbättras. Kreativitet är, 

förklarar Sahlin, ett ämne som har lockat berättarna. Mycket av det som skrivits har handlat 

om enskilda personer och deras insatser. Antalet personer som används som exempel är också 

avgränsat förklarar Sahlin. Den som tar sig igenom delar av den omfattande 

kreativitetslitteraturen kan lätt få intrycket av för att vara kreativ så krävs det att man är 

fysiker, inte alltför gammal och man. (Sahlin, 2001:48) 

1.4.2 Ett fjärde perspektiv i kreativitetsforskningen 

Judit Simon beskriver i sin avhandling Kreativitetens kännetecken – en fenomenologisk studie 

att kreativitetsforskningen huvudsakligen har utgått ifrån tre olika perspektiv: kreativitet som 

personlighetskarakteristika, kreativitet som process och den kreativa produkten. Inom 

kreativitetsforskningen, anser Simon, kan fokus på den kreativa personen med sina 

egenskaper betraktas som ett perspektiv på form, i och med att det som undersöks här är hur 

vissa fasta personlighetsdrag påverkar kreativiteten. Den kreativa produkten ser Simon som 

ett perspektiv på innehåll, dvs. ett perspektiv som gör att det kreativa skapandets resultat sätts 

i fokus. Simon ser även det kreativa skapandets genomförande som ett perspektiv på process, 

då det är det kreativa skapandets förlopp som ligger i fokus. Simon gör tydligt att det alltså är 

dessa tre perspektiv som forskare inom skilda traditioner har valt att utgå ifrån, och som har 

påverkat de definitioner av kreativitet som har använts, samt sättet på vilken 

forskningsområdet har begränsats  

Simon beskriver vidare att kreativitetsforskningens första årtionde fram till början av 70-talet 

karaktäriserades av personlighetsstudier om kreativa individer. Under 70-talet började det 

produktcentrerade perspektivet att bli mer påtagligt. Simon menar att många forskare 

fortfarande definerar kreativitet utifrån produkten, dvs. kreativitetens resultat. Det 
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processorienterade perspektivet har även det funnits med från kreativitetsforskningens början, 

först mera tillfälligt men senare som vanligt förekommande. 

Simon beskriver vidare, utifrån Frank Capras modell om de olika perspektiven, att det behövs 

ett fjärde perspektiv för att i sin helhet kunna förstå den mänskliga verkligheten, och enligt 

Simon så är detta meningsperspektivet. Meningsperspektivet belyser hur den kreativa 

individen upplever sitt skapande och vad skapandet innebär för henne/honom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Frank Capras modell om de olika perspektiven (Simon, 2009:19) 

I figuren ovan utgör de tre perspektiven de punkter (tre hörn) som formar en triangel på 

figurens botten. Den fjärde punkten (hörnet), är meningsperspektivet som representerar ett 

ytterligare perspektiv. Dessa fyra punkter bildar alltså tillsammans ett slags pyramid. 

Företeelsen som undersöks befinner sig i mitten av figuren. Från varje punkt kan man 

föreställa sig en strålkastare, som belyser företeelsen från olika håll. Figur 1 uttrycker att alla 

fyra perspektiv är viktiga för förståelsen av den mänskliga verkligheten, men att 

meningsperspektivet ligger på ett annat plan (Simon, 2009:18f). 

 

1.4.3 Kreativitet – vad är den och var kommer den ifrån? 

Richard Florida beskriver i sin bok Den kreativa klassens framväxt att i första hand så är 

kreativitet nödvändigt för vårt sätt att leva och arbeta idag, och har på många sätt alltid varit 

det. Florida resonerar kring att den ökade produktiviteten och det materiella välståndet i 

industriländerna inte bara är ett resultat av kreativa uppfinningar som ångmaskinen, utan på 

INNEHÅLL 
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PROCESS FORM 
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den vitt spridda tillämpningen av organiseringsmetoder som exempelvis arbetsdelning, 

koncentrering av tillgångar, integrerad produktion och användningen av skalfördelar
1
.  Dessa 

metoder är likväl i sig produkter av kreativitet. I andra hand så är, enligt Florida, mänsklig 

kreativitet något mångfacetterat och mångdimensionellt. Kreativitet handlar inte bara om, som 

Florida uttrycker det, teknologiska innovationer eller nya organiseringsmetoder. Kreativitet 

kan inte förvaras i en låda och plockas fram när man anländer till kontoret. Kreativitet 

omfattar, menar Florida, särskilda tankesätt och vanor som måste vårdas på både individ- och 

samhällsnivå. Vidare så beskriver Florida att kreativitet behöver en omgivning som tillför 

såväl social och kulturell som ekonomisk stimulans. Kreativitet är kopplat till framväxten av 

nya arbetsmiljöer, livsstilar, organisationer och bostadsområden, som i sin tur främjar kreativt 

arbete förklarar Florida. Kreativa miljöer är, förklarar Florida, nödvändiga för att generera 

teknologisk kreativitet och de kommersiella innovationer och det välstånd som hör 

kreativiteten till. Till sist så framhåller Florida att kreativitet är socialt, inte bara individuellt 

och därför behöver någon form av organisation, men, diverse organisatoriska faktorer kan 

samtidigt vara ett hot eller hämma kreativiteten. (Florida, 2006:48) Kreativitet kan alltså ses 

som en kraft som blir starkare av social, kulturell och ekonomisk stimulans. 

1.4.4 Kreativitet och fantasi enligt Vygotskij 

I sin bok Vygotskij och skolan förklarar Gunilla Lindqvist att Vygotskij menar att fantasi är en 

kreativ förmåga och ses som en grund för varje kreativ handling. Kreativitet är inte bara en 

fråga om ett skapande utan är en del av kunskapsprocessen, där det är en viktig förutsättning 

för människans verklighet. Vygotskij säger att kunskapsprocessen har en kreativ karaktär och 

är dialektisk, det vill säga att det handlar om förhållandet mellan reproduktion och produktion 

(kreativitet). Reproduktion är samma som minne och är nödvändigt för tänkandet, men 

produktionen eller den kreativa aktiviteten gör att det skapas något nytt. Vygotskij påstår att 

om individen har en rikare verklighet, leder det till större möjligheter till fantasi och tvärtom. 

Han menar med detta att ”genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor” ((Lindqvist, 

1999:145) När eleven med hjälp av kreativitet får konstruera sin kunskap och om det inte 

finns några givna svar, blir det en kreativ process, där ny kunskap utvecklas (Lindqvist 

1999:145). Återigen vill jag visa på citatet jag använde mig av i början av min studie: 

                                                             
1 ”Skalfördelar är en ekonomisk term som innebär att en större produktionsvolym leder till lägre kostnader per enhet, vilket i 

sin tur gör att man kan bjuda ut varan eller tjänsten till ett lägre pris. I det här fallet handlar det alltså om en större volym 
betalningar.” (Europeiska kommisionen, 2007:2) 
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Kreativitet kallar vi sådan mänsklig aktivitet som skapar något nytt, oavsett om det är ett 

ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion 

som bara existerar och ger sig till känna i människans inre (Vygotskij, 1995:11). 

Vygotskij visar på fyra grundläggande samband som förenar fantasins aktivitet med 

verkligheten. Detta påvisar uppfattningen om fantasin som en livsviktig funktion. Den 

första formen av samband mellan fantasi och verklighet består av att alla skapelser av 

fantasin under alla omständigheter är uppbyggda av element som hämtats ur 

verkligheten och ingår i en människas tidigare erfarenheter. Det skulle, enligt Vygotskij, 

vara ett underverk om fantasin kunde skapa ur ingenting, eller om den skulle ha andra 

källor till sina skapelser än tidigare erfarenheter. Slutsatsen det går att dra utifrån detta 

är att det är nödvändigt att vidga barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt 

stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju 

mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det förfogar över i 

sin erfarenhet, desto mer betydelsefull och mer produktiv blir barnets fantasi.(Vygotskij, 

1995:17ff) Vygotskij menar att vi vet att barnets erfarenhet är mycket mer bristfällig än 

den vuxna människans. Vidare så vet vi att barnets intressen är enklare, mer elementära 

och torftigare. Även den komplexitet, nyansrikedom och mångfald som utmärker den 

vuxna människans beteende saknar barnet. Samtidigt är de faktorerna avgörande i 

fantasins arbete. Barnets fantasi är således, enligt Vygotskij, inte rikare utan fattigare än 

den vuxna människans fantasi. Under barnets utvecklingsprocess utvecklas fantasin 

men det är först hos den vuxna människan den uppnår sin fulla mognad, förklarar 

Vygotskij. (Vygotskij, 1995:40)  

Den andra formen av samband mellan fantasi och verklighet är inte, enligt Vygotskij, 

sambandet mellan elementen i fantasikonstruktionen och verkligheten, utan mellan den 

färdiga fantasiprodukten och en komplex företeelse i verkligheten. Den tredje formen är 

det emotionella sambandet. Detta samband, menar Vygotskij, visar sig på ett dubbelt 

vis: å ena sidan strävar varje känsla, varje emotion, efter att förkroppsligas i välkända 

bilder som passar tillsammans med denna känsla. Känslan har alltså ett slags förmåga 

att förutbestämma intryck, tankar och bilder som står i enhällighet med den 

sinnesstämning som behärskar oss i ett givet ögonblick. Var och en vet att vi i sorg 

respektive glädje ser allt med helt olika ögon. Det fjärde och sista sambandet mellan 

fantasi och verklighet kännetecknas, enligt Vygotskij, av att en fantasiskapelse i sig 

själv kan framställa någonting helt nytt, som inte finns i den mänskliga erfarenheten och 
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inte motsvarar något verkligt existerande föremål. Trots det, menar Vygotskij, börjar 

denna ”kristalliserade” fantasi, då den tagit yttre gestalt, materialiseras och blivit till ett 

ting, att existera i verkligheten och påverka andra ting. (Vygotskij, 1995:17ff) 

1.4.5 Fantasins yttre gestalt 

Anders Marner beskriver i sin bok Möten & medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser 

i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv att alla de föremål vi omger oss med har en gång 

varit fantasier, konstverk, men även hus, bilar, stolar och flygplan. Även tjänster, processer 

och system är skapade av människan och människans fantasi. Har de nu skapats av människan 

så kan de också ändras av människan i en kreativ handling. Hela den värld vi lever i kan ses 

som möjliga underlag, material eller platser för den kreativa tanken och handlingen, inte 

endast de mest förväntade, exempelvis scenen, målarduken och färgen. (Marner, 2005:30) 

1.4.6 Flow 

Kreativitet och fantasi framstår hittills både som egenskaper, förankrade och beroende av den 

kontext människan befinner sig i och som den kraft genom vilken hon praktiskt framställer 

olika saker. Kreativiteten kan även kännetecknas av ett tillstånd, det vill säga att befinna sig i 

ett flow. Mihály Csíkszentmihályi beskriver i sin bok Flow att flowtillståndet kännetecknas av 

en känsla av att ens förmåga räcker till för att klara av den utmaning man står inför, att man 

befinner sig i ett målinriktat handlingssystem styrt av regler som ger anvisningar om hur man 

klarar sig. Koncentrationen är så intensiv att uppmärksamheten inte räcker till för 

ovidkommande saker. Medvetenheten om det egna jaget försvinner och tidsuppfattningen 

förvrängs. De aktiviteter som skapar en sådan upplevelse är så tillfredsställande att man mer 

än gärna utför dem för deras egen skull utan sidoblickar på vad man kan vinna på det, eller på 

att de eventuellt är svåra eller farliga. (Csíkszentmihályi, 1996:96) 

1.4.7 Den kreativa individen 

Om man nu är en kreativ person och befinner sig i ett flow hur skulle man då kunna 

karakterisera en sådan kreativ individ? Nina Burton beskriver i sin bok Det som muser viskat - 

Sju frågor och hundra svar om skapande och kreativitet att en forskare räknar upp följande 18 

adjektiv för att karakterisera kreativa individer. Dessa individer är begåvade, intelligenta, 

uppfinningsrika, skickliga, fyndiga, reflekterande, insiktsfulla, informella, fördomsfria, 
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humoristiska, sexiga, orädda, självsäkra, självständiga, individuella, själviska, högfärdiga och 

har vida intressen.  (Burton, 2002:50) 

 

                Figur 2. Översikt karakterisering av kreativa individer 

Inspirerad av Burtons sammanställning av alla dessa egenskaper gjorde jag en egen översikt 

av alla dessa karaktärsdrag. Det är alltså dessa egenskaper du möjligen bör besitta för att vara 

en kreativ person. Den bild av den kreativa individen som Burton målar upp utifrån denna 

karakterisering är en individ med talang, intelligens, intresse, insikt och tankfullhet i förening 

med en stark personlighet som inte anpassar sig till allmänna konventioner. Vad sexig 

beträffar, menar Burton, är mer outgrundligt, fast freudianer kanske tolkar det som en stark 

libido. Vidare så beskriver Burton att det räcker inte med detta. Andra forskare drar nämligen 

fram ytterligare egenskaper som anses vara lika viktiga. Speciellt ofta nämns nyfikenhet, 

entusiasm, flexibilitet, öppenhet, en förmåga att leva i osäkerhet och ett behov av omväxling. 

Alla dessa drag ryms kanske inte i en och samma person, men kreativa människor sägs, menar 

Burton, ha extremt många av dem. Det avgörande kan, förklarar Burton, till och med vara en 

ovanliga kombination av vanliga egenskaper. Därför kan man, menar Burton, inte se 

kreativitet som någon särskild egenskap (Burton, 2002:50). Burton förklarar vidare att det är 

en hel hop egenskaper som krävs, det krävs till och med fler än de ovan nämnda, menar 

Burton, då kreativitet kan ha olika förtecken och krav. Det som är typiskt inom ett område 

behöver inte vara det i ett annat. Förmågan att uttrycka känslor är till exempel en förutsättning 

i litteratur och konst, men den är inte, enligt Burton, ett dugg viktig i vetenskap där man 

snarare behöver distans. Burton pratar om att en psykolog beskriver konstnärer som labilare 

och impulsivare än de mer balanserade forskarna. Författare befanns i en studie drömma 

ovanligt livligt, ofta i färg, och flertalet av dem tyckte sig ha känt en mystisk samhörighet 

med universum, förklarar Burton. Samtidigt hade alla, menar Burton, förmågan att få saker ur 
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händerna och en stark motivation, precis som kreativa forskare. Ses kreativitet som endast en 

idéstorm kan man få slagsida, menar Burton.(Burton, 2002:54f)  

Det målas upp en synnerligen komplex bild av vad kreativitet är, utifrån ett 

karaktärsdragsperspektiv, eller med andra ord ett perspektiv på form. (se figur 1) Detta kan 

ses som kreativiteten är någonting som skapas inom dig eller en konstruktion som bara 

existerar och ger sig till känna i människans inre, som Vygotskij uttrycker det. För att återgå 

till ett utifrånperspektiv gällande kreativitet så kan frågan vara om du inte ska befinna dig i en 

kreativ miljö för att kunna vara kreativ? Eller närmare bestämt för att kunna vara en kreativ 

elev kanske du behöver befinna dig i en kreativ skolmiljö? 

1.4.8 Kreativa utbildningsmiljöer 

Helena Hallerström beskriver i sin studie Kreativa lärmiljöer – en studie av 

högstadieskolor att den personlighetsinriktade kreativitetsforskningen har tagit fasta på 

produktkriteriet för att identifiera en kreativ talang. Detta kan, enligt Hallerström, vara 

svårt att tala om i utbildningssammanhang. Skolan bör sträva efter att utveckla ett 

kreativt förhållningssätt som bl.a. kan ta sig i uttryck i att individerna kan hantera en ny 

situation på ett konstruktivt sätt. (Hallerström, 1997:16) 

Eleverna är en väsentlig del av den totala utbildningsmiljön och en stor del av 

kreativitetsforskningen har handlat om främjande eller hämmande påverkansmöjligheter 

för kreativitet inom skolsystemet. Vad som empiriskt har studerats är mestadels hur 

grundskoleelevers kreativitet kan påverkas. De frågor som har ställts har ofta varit: 

Främjar eller hämmar skolan den kreativa utvecklingen? Hur kan skolan (läraren, 

undervisningsmiljön) påverka elevernas kreativitet? (Hallerström, 1997:16) 

I en forskningsöversikt över socialpsykologiska faktorer och deras inverkan på 

kreativitet framträder några tydligt mönster: 

 Öppna klassrum som kännetecknas av individualiserad undervisning och mindre 

lärarroll, är sannolikt i större utsträckning kreativitetsbefrämjande än 

traditionella klassrum med traditionellt klassrumsarbete. 

 De miljöer i den högre undervisningen (college) som är mest 

kreativitetsbefrämjande har lärare som engagerar sig i sina studenter även vid 
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sidan om undervisningstillfällena, lärare som utgör modeller för kreativit arbete 

och som inspirerar eleverna till att arbeta självständigt. 

 Arbetsmiljöer som mest stimulerar uppfyllelsen av den kreativa potentialen 

förefaller ha en hög grad av medarbetaransvar för att initera nya aktiviteter, liten 

inblandnig från överordnad administrativ personal och låg personalomsättning. 

(Hallerström, 1997:16f) 

Hallerström menar alltså på att den tidigare forskningen alltså har baserats på hur 

kreativiteten kan främjas hos eleverna. Hallerström nämner även de socialpsykologiska 

faktorerna som kan påverka kreativiteten. 

1.4.9 Kreativitet i skolan 

Även Marner behandlar frågor kring elever och skolmiljö. Marner menar att kreativitet kan 

förekomma eller inte förekomma i skolan. De hinder för kreativitet kan, enligt Marner, vara 

ett konformitets- och konsensusuttryck från läraren, från andra elever eller från den skolkod 

eller den stämning som finns på en skola. Klasskamraternas negativa och kränkande 

kommentarer till varandra kan minska kreativiteten. Marner menar också att betygssystemet 

kan skapa en vilja att rätta sig efter detta och då leda till ett överdrivet sökande efter rätta svar. 

I en icke-kreativ miljö finns det ofta olösta konflikter, negativa ledare och ett revirtänkande. 

Marner förklarar även att om man bejakar elevens egna initiativ och egen motivation så 

skapas det kreativa skolmiljöer.(Marner, 2005:32)  

1.4.10 Läroplanen och kreativitet 

Vad säger då läroplanen i ämnet bild i grundskolans senare år kring kreativitet? 

Resultatet av en enkel ordsökning i läroplanen presenteras nedan i tre citat. Ordet som 

användes i denna sökning var kreativ. 

”Utbildningen i ämnet… skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge 

allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i 

en verklighet med stort visuellt informationsflöde.” (Skolverket, 2000, min kursivering) 

”Bildämnet utvecklar iakttagelseförmåga och kreativt seende.” (Skolverket, 2000, min 

kursivering) 

”Bedömningen i ämnet bild gäller elevens förmåga att tolka, förstå, framställa och 

använda bilder. Det är ett kunnande som kommer till uttryck i graden av självständighet 
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och variation i sättet att skapa bilder och former, undersöka bildmässiga problem och 

finna kreativa lösningar.” (Skolverket, 2000, min kursivering) 

Detta med att utbildningen i ämnet ska utveckla kreativiteten känns central och det känns 

viktigt att då veta vad kreativitet egentligen är och hur den fungerar. Ett kreativt seende känns 

som ett oklart begrepp som är svårt att reda ut. Jag kommer inte att gå in närmare på just det 

begreppet men möjligen går det att tolka vad det innebär om man får klart för sig vad 

fenomenet kreativitet innebär. Kreativa lösningar är även det av vikt enligt läroplanen och jag 

kommer att komma in på detta senare i min studie. 

1.4.11 En kreativ infrastruktur i skolan 

I Lärarutbildningskommiténs Att lära och leda står det att läsa att med lärande avses 

förståelsen av ett fenomen, att förstå någonting på ett visst sätt till att förstå detta på ett annat 

sätt. Vi ser alltså det vi har lärt oss ”med andra ögon”. (Utbildningsdepartementet, 1999) 

Marner beskriver att lärarubildningskommiténs formuleringar ”på ett annat sätt” och ”med 

andra ögon” båda har med kreativitet att göra. (Marner, 2005:46) 

Möjligen kan detta med att se det vi lärt oss med andra ögon sammakopplas med ett, som 

läroplanen uttrycker det, kreativt seende. Kreativiteten känns hur som helst central i 

Lärarutbildningskommiténs skrift. Marner beskriver att skolan som helhet skall präglas av 

kreativitet, med en kreativ infrastruktur bestående av produktions- och prestationsytor, där 

ständiga aktiviteter äger rum. Det skall inte, menar Marner, vara så att enbart vissa skolämnen 

ska vara kreativa. Kravet på kreativitet i alla ämnen skall ställas mot bakgrund av 

kreativitetens koppling till kulturellt förverkligande som en demokratifråga, anser Marner. 

Marner resonerar även, mot bakgrund av Floridas tes om ett växande behov av kreativitet i ett 

samtida och framtida arbetsliv, att även det är någonting att ta i beaktning i fråga om skola 

och kreativitet. (Marner, 2005:47) 

Med denna litteraturgenomgång som ansats vänder jag mig nu mot den empiriska delen av 

min studie där kreativiteten som fenomen och begrepp fortsätter att vara centralt. 
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2. Metod 

Min studie syftar till en empirisk beskrivning och analys av hur lärare i grundskolans senare 

år versamma i ämnet bild uppfattar kreativitet. Närmare bestämt så har jag valt att inrikta 

undersökningen på lärarnas förståelse av fenomenet kreativitet och då i skolan bland elever i 

grundskolans senare år. Jag har valt en fenomenografisk ansats och jag använder mig av 

fenomenografiska intervjuer. Detta för att ta reda på respondenternas uppfattningar om 

fenomenet kreativitet både ur ett personligt perspektiv och ur ett skolperspektiv. Denna metod 

är, enligt mig, den mest passande för just denna typ av studie då det gäller just att försöka 

sätta fingret på vad kreativitet är i allmänhet och i synnerhet då inom skolans väggar. Jag 

kommer att kort redogöra för fenomenologisk teori kring begreppet fenomen för att sedan 

komma in på fenomenografin och intervjuer. Genom att kombinera fenomenologi och 

fenomenografiska intervjuer möjliggör det för mig att i materialet se skillnader i hur 

respondenterna upplever fenomenet kreativitet. Att ha med båda dessa aspekter i min studie är 

av intresse eftersom kreativitet är ett så komplext begrepp. Vidare kommer jag att beskriva 

urvalet av respondenterna, genomförandet av intervjuerna samt hur den insamlade 

informationen analyseras. Till sist kommer jag att förklara de forskningsetiska 

förhållningssätten samt dess trovärdighet. 

2.1. Metodval, fenomenologi och fenomenografi 

Nedan kommer jag att utifrån Edmund Husserls tankar försöka förklara och skapa en 

förståelse kring begreppet fenomen eftersom det är det jag behandlar i min studie. Begreppet 

kreativitet som ett fenomen omfattar både uppfattningar om och skillnader i uppfattningar om 

detta fenomen i denna studie. Fenomenologin är av vikt i min studie eftersom jag använder 

mig av den tidigare forskningen i min tolkning av mina informantsvar. Fenomenografin 

kommer jag att förklara en del kring då min studie har en fenonomenografisk ansats med 

tanke på de intervjuer jag genomför. Jag kommer även att diskutera en del kring intervjun 

som metod i detta avsnitt. 

2.1.2 Fenomenologi 

Edmund Husserl beskriver i sin bok Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk 

filosofi att fenomenologi är en vetenskap om ”fenomen”. Mot fenomen, förklarar Husserl, 

riktar sig också andra, sedan länge bekanta vetenskaper. Så betecknas, förklarar Husserl, 
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psykologin som en vetenskap om de psykiska fenomenen, medan naturvetenskapen, enligt 

Husserl, sägs behandla de fysiska ”företeelserna” eller fenomenen. Likaså, förklarar Husserl, 

att man inom historievetenskapen ibland talar om historiska fenomen och inom 

kulturvetenskapen om kulturfenomen. Oavsett, beskriver Husserl, hur mycket än innebörden 

av ordet fenomen må variera i dessa uttryckssätt och vilka andra betydelser det kan tänkas ha 

så är det klart att även fenomenologin är relaterad till alla dessa ”fenomen” i alla bemärkelser, 

men detta i en helt annan inställning, som medför en bestämd modifikation av varje innebörd 

av fenomen som förekommer inom de, som Husserl uttrycker det, gamla välkända 

vetenskaperna. Endast med denna modifikation träder fenomenen in i den fenomenologiska 

sfären. Att förstå dessa modifikationer eller, mer noggrant uttryckt, att utveckla den 

fenomenologiska inställningen och på reflektiv väg bli vetenskapligt medveten om särarten 

hos denna och hos de naturliga inställningarna – det är, enligt Husserl, den första och 

ingalunda enkla uppgift som måste lösas helt och fullt, om vi vill nå fram till fenomenologins 

område och vetenskapligt säkerställa dess särpräglade väsen. (Husserl, 2004) 

Fenomenologisk forskning har, enligt Husserl, som mål att klargöra mänskliga 

upplevelsers (eng. experiences) och erfarandens (ty. Erfahrungen) rena väsen, dess 

essens. Det innebär att upplevelse/erfarande måste ”kläs av” och renas från de 

förutfattade meningar eller teorier man har om dem: exempelvis förhandstaganden om 

vad som existerar, vad något skall klassificeras som och vad som är sant och vad som är 

falskt. Husserl säger att man måste sätta sin förhandsinställning inom parenter 

(Einklammerung) och avhålla sig från att ge ett omdöme om upplevelsen. Endast så kan 

man komma åt det essentiella. Detta benämner Husserl den fenomenologiska 

reduktionen. (Stensmo, 2002:108f) 

2.1.3 Fenomenografi 

Jag har i min studie valt att använda mig av intervjuer med fenomenografisk ansats som 

metod. Jag kommer att senare i studien gå in på intervjun som metod. 

”Fenomenografin (grafi =beskriva, gr. Fenomen =det som framträder) är en metod att 

bestämma variationen av de uppfattningar om objekt och händelser i omvärlden som kan 

återfinnas hos en definierad grupp människor, t ex skolbarn, studenter.” (Stensmo, 

2002:117) 

Fenomenografin som metod har i över trettio år utvecklats av pedagogikprofessorn Ference 

Marton och hans medarbetare vid Göteborgs universitet. Det började med undersökningar av 

studenternas uppfattningar om vad som var huvudargumenten i texter som studenterna hade 

läst och man fann då att de varierade på ett sätt som pekade på kvalitetsskillnader i 

uppfattningar. Dessa kvalitetsskillnader kunde ordnas hierarkiskt på så sätt att vissa 
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uppfattningar hade högre kvalitet än andra uppfattningar. Uppfattningarna kan dock inte 

variera hur mycket som helst, utan det finns ett begränsat utfallsrum. I de första studierna 

kunde man sortera ut fyra olika typuppfattningar om vad de lästa texterna berörde; 

uppfattningar som kvalitativt skilde sig från varandra. Efter dessa inledande studier har 

fenomenograferna undersökt variationen i människors uppfattningar om en mängd områden, 

särskilt sådana som man undervisar om i skolan. (Stensmo, 2002:117f) 

2.1.4 Intervju 

Jag har i mina intervjufrågor försökt att använda mig av en personlig ingång i fråga om 

kreativiteten för att skapa en förståelse kring respondenternas egna attityder och 

förhållningssätt. Jag har även arbetat med följdfrågor för att ytterligare kunna bilda mig en 

uppfattning om vad mina respondenter tänker. 

Intervjuer, speciellt kvalitativa, ger information som gör det möjligt att förstå 

elevens/barnets attityder, förkunskaper, värderingar och intressen, resp lärarens syn på 

undervisning, förhållningssätt, målsättningar och planering. Kort sagt, intervjun ger, rätt 

använd, kunskap som är direkt översättbar till läraryrket. (Johansson, 1996:26) 

Intervjun är fenomenologins främsta datainsamlingsmetod, då en intervjuare med sina frågor 

kan få tillträde till en intervjuads medvetande och bilda sig en uppfattning om dennes 

upplevelser och erfaranden. En intervjustudie är alltid i någon mening fenomenologisk, om 

den ställer frågor om människors upplevelser och erfaranden. Det finns intervjuer som endast 

handlar om att ta reda på kontrollerbara fakta som t.ex. antal syskon, boendeform, anställning 

etc, dvs ställer den typen av frågor man besvarar i samband med folkbokföring och liknande 

utfrågningar. Dessa intervjutyper söker främst kvantitativa data. (Stensmo, 2002:121) 

Den fenomenologiska intervjun ger svar på hur ting och händelser omvärlden framträder i just 

den intervjuades medvetande. Samma ting och händelser kan framträda på ett helt annat sätt 

för en annan intervjuads medvetande. Upplevelser och erfaranden är subjektiva och 

personliga och kan aldrig vara någonting annat. Det går därför inte att säga att en viss 

upplevelse kan vara ”rätt” och en annan ”fel”. Detta är någonting man måste ha i minnet då 

man genomför en fenomenologisk intervjustudie. (Stensmo, 2002:121) 

2.1.5 Hur den intervjuade tänker 

Jag har i arbetet med mina intervjuer försökt att formulera frågorna så att det ges möjlighet för 

mig som intervjuare att ta del av respondenternas känslor och även att jag har möjlighet att 
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både vid intervjutillfället och vid transkriptionen sätta mig in i respondenternas sätt att tänka. 

Jan Trost beskriver i sin bok Kvalitativa intervjuer att det ibland sägs att intervjun innebär att 

man ska komma fram till gemensamma betydelser eller meningar hos orden. Detta är, enligt 

Trost, ett helt galet sätt att se på det. Trost förklarar att det huvudsakliga är att jag som 

intervjuare försöker förstå den intervjuade, att jag sätter mig in i hans eller hennes sätt att 

tänka, den för den intervjuade gällande föreställningsvärlden. Den intervjuade och 

intervjuaren kan ha helt olika sätt att resonera och känna. Trost beskriver utifrån författaren 

och psykoterapeuten Virgina Satir liknelse att en intervju kan ses som en dans där det krävs 

att de två har samma rytm och uppfattar varandras rörelser på liknande sätt för att dansen ska 

fungera smidigt, Trost menar att det ligger någonting i den metaforen. Genom att fråga om 

beteenden, om handlingar, får man också fram den intervjuades känslor. Enligt Trost ska man 

inte fråga efter hur den intervjuade kände eller upplevde en situation. Bättre är då, enligt 

Trost, att fråga ”Vad gjorde du då?”. På så sätt får man fram en hel del och intervjuarens 

uppgift blir tydligare, menar Trost. Man skapar sig en bild på näthinnan av vad som skett eller 

man kan säga att berättelsen blir som en slags film som intervjuaren ser och hör. (Trost, 

1997:34f) 

2.1.6 Intervjufrågor 

Jag har i mina intervjuer arbetat med öppna frågor till studiens informanter samt att jag även, 

som jag var inne på tidigare, valde att ha en personlig ingång i samtalet genom att fråga kring 

den egna kreativiteten och synen på den (se bilaga 1). Som Trost beskriver, att i intervjun bör 

intervjuaren ställa öppna frågor som inleds med frågeord som ”vad” och ”hur” och som har 

omvänd ordföljd. Intervjuns inledande frågor kan vara uppmaningar till den intervjuade att 

berätta något som ”Berätta för mig om…”, ”Sök komma ihåg en gång när…?”, ”Beskriv så 

detaljerat som möjligt en situation där…?”. (Stensmo, 2002:123) 

2.1.7 Problematik kring genomförandet av intervju 

Den stora svårigheten vid intervju är att uppnå att den intervjuade ger uttömmande svar och 

att svaren verkligen avspeglar den intervjuades inställning och erfarenheter. Det brukar sägas 

att en intervju kan gå fel på två olika sätt. Det ena beror på den intervjuade – att denne av en 

eller annan anledning inte håller sig till sanningen. Det andra beror på intervjuaren – att denne 

pressar sina åsikter på den intervjuade eller vinklar frågorna så att alla aspekter av 

frågeområdet inte belyses. (Stensmo, 2002:28) Under intervjuerna pressade jag inte på mina 
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egna åsikter på mina respondenter men de uppkom i samtalet men inte som någonting som 

kan ses som störande eller att de styrde intervjun åt något håll som var irrelevant för studien. 

Samtliga mina respondenter kändes i mitt tycke sanningsenliga i sina uttalanden. 

2.2 Urval 

Jag genomförde fyra djupintervjuer, varav en genomfördes via telefon
2
. Samtliga informanter 

som jag intervjuade är verksamma i ämnet bild i grundskolans senare år. I studien används 

fingerade namn på dessa informanter. I följande tabell så redovisas de lärare som deltog i min 

studie. 

Namn Ålder Ämne Arbetslivserfarenhet 

Karin 42 Bild 11 år 

Marianne 45 Bild/Svenska 22 år 

Linda 36 Bild/Franska 7 år 

Thomas 41 Bild 5 år 

 

Tabell 1. Presentation av informanterna som deltog i studien 

Det var relativt svårt att hitta respondenter som kunde ställa upp på intervju. De som deltog i 

min studie var dock inte svåra alls att komma överrens med om intervju då det vid kontakt 

kändes som att de var intresserade av det min studie berör. Jag kontaktade ytterligare tre 

lärare som är verksamma i ämnet bild, två svarade inte alls och den andra angav tidsbrist som 

en anledning att inte ställa upp. Jag valde att skicka mina sex huvudfrågor (se bilaga 1) till 

respondenterna innan för att de skulle kunna förbereda sig och tänka efter en del innan. En av 

respondenterna fick dock, på grund av min egen glömska, inte dessa frågor innan men det inte 

blev någon skillnad i kvalité på intervjun.  

2.2.1 Forskningsetik 

Intervjuarens forskningsetik har mest troligt en avgörande betydelse för utfallet av intervjun. 

Viktigt att tänka på är att en kvalitativ intervju innebär att den intervjuade ska ge sin 

personliga syn och presentera sina personliga ställningstaganden. För att den intervjuade ska 

                                                             
2
 Telefonintervjun genomfördes med Thomas 
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vara redo för detta krävs att denne känner förtroende för intervjuaren och respekterar syftet 

med intervjun. Intervjuaren måste därför göra klart vad intervjun ska leda till och ge den 

intervjuade tillfälle att ge ett informerat samtycke till att delta. Vidare måste forskaren kunna 

intyga för den intervjuade att resultaten presenteras så att det inte går att identifiera vem som 

har sagt vad. (Stensmo, 2002:28f) Jag framhöll vid intervjutillfällena vikten av att jag i min 

studie arbetade med fingerade namn och att det inte ska gå att identifiera vem som har sagt 

vad. Genomgående för studiens informanter var att det fanns en respekt för syftet med 

intervjuerna. Personligt är ett av de ord jag skulle använda främst för att beskriva hur mina 

intervjuer kan anses vara. 

2.3 Genomförande 

De fyra pedagogerna kände jag till sedan tidigare och har varit i kontakt med dem i diverse 

sammanhang. För mig var detta en fördel då intervjuerna kändes avslappnade och att det även 

kändes som ett samtal kollegor emellan, men värt att nämna är att jag aldrig frångick tanken 

om att det skulle vara en intervju. En av mina intervjuer gjordes över telefon då avståndet 

blev en faktor, detta var med Thomas, men de övriga tre intervjuerna genomförde jag ansikte 

mot ansikte. I två av intervjuerna skedde samtalet på deras arbetsplats och i den tredje 

intervjun så träffades vi på ett lokalt fik. Jag använde mig av bandspelare för att spela in dessa 

tre intervjuer, alltså inte som i telefonintervjun där jag antecknade i stället. Jan Trost beskriver 

i sin bok Kvalitativa intervjuer att det både finns fördelar och nackdelar med att använda sig 

av bandspelare vid intervjun. Trost menar att det är en fördel eftersom man kan skriva ut 

intervjun och lyssna på den i efterhand samt att man inte behöver göra en massa anteckningar 

utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren. Det är även en fördel då man kan lyssna till 

tonfall och ordval upprepade gånger efteråt. Till nackdelarna, menar Trost, hör att det tar tid 

att lyssna till banden och att det är omständigt att spola dem fram och tillbaka för att leta rätt 

på en detalj. (Trost, 1997:50) Efter genomförandet av intervjuerna så transkriberades och 

analyserades samtliga intervjuer. Under intervjuerna användes bandspelare. Transkriptionen 

av intervjuerna blev något tidskrävande då jag, som Trost är inne på, fick sitta och spola 

bandet fram och tillbaka. Men samtidigt gav inspelningarna mer stoff att arbeta vidare med i 

och med denna metod i jämförelse med att enbart ha anteckningar.  

Gällande de sex huvudfrågor (se bilaga 1) jag hade i mina intervjuer så var min tanke först att 

jag skulle hålla mig till dessa frågor. Jag ansåg att det skulle bli lättare att analysera materialet 
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efteråt om svaren tillhörande en fråga hölls åtskiljt från de andra svaren. Nu när jag har 

genomfört intervjuerna så blev fallet inte alls så utan det blev mer avslappnat och mer en form 

av samtal. Detta känner jag dock i stort sett bara är positivt då samtalet kretsar kring dessa sex 

frågor, även fast jag inte konkret ställde frågorna en efter en. Jag lade även till ett antal 

följdfrågor (se bilaga 1) som jag kom på under samtalets gång vilket, enligt mig, gjorde det än 

mer intressant och än mer analysvänligt i koppling till mitt syfte. 

3. Resultatredovisning 

I min resultatredovsning kommer jag att arbeta med sex stycken olika teman. Detta är teman 

som jag har valt att lyfta fram som övergripande utifrån mina intervjuer. Närmare bestämt så 

var detta teman som steg fram ur transkriptionerna när jag bearbeta dem. De teman som jag 

kommer att använda mig av är: 

1. Kreativitet ur en personligt synvinkel  

2. Kreativitet i undervisningen  

3. Fritt skapande och kreativitet  

4. Kreativitet och bedöming, 

5. Att stimulera kreativitet 

6. Den kreativa eleven  

Dessa sex teman är produkter av transkriptionen samt att de passar väl in i fråga om 

bakgrunden till studien samt frågeställningarna. Jag har sorterat in mina respondentsvar under 

dessa teman vilket ger möjligheten att se mönster i det de samtalade om. Värt att nämna är att 

tema tre och fyra endast är ett resultat av vad respondenterna fritt samtalade om och berör inte 

de frågor jag hade i intervjuerna. Fritt skapande och bedömning är något flera lärare viktade 

som centrala aspekter av kreativitet och är värt att lyfta fram. I resultatet och även vidare i 

analysen så skall det ej läggas vikt vid ordningen i vilken informanternas svar presenteras 

utan denna är endast baserad på den ordning informanterna är presenterade i tabellen (se 

tabell 1). 

3.1. Kreativitet ur en personlig synvinkel 

Karin pratar om att kreativitet är någonting som föds ur en fantasi eller en dröm om någonting 

som man vill genomföra. Det kan vara någonting som man inte vet exakt hur det kommer att 
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bli men att kreativiteten ligger i detta med att arbeta för att hitta vägar att nå målet. Karin 

förklarar även att det kan vara att arbeta med olika metoder och att det inte finns ett givet sätt 

att arbeta sig fram till målet på. ”Idén och vägen till målet är kreativitet”, förklarar Karin. 

Marianne resonerar kring kreativitet som att det är att hitta nya lösningar och tänka ut nya 

saker samt utveckla sådant man har gjort tidigare. Marianne kopplar även samman kreativitet 

med att vara uppfinningsrik. Linda beskriver den egna kreativiteten som en sida hos sig själv 

som hon ”kanske inte alltid plockar fram”. Thomas väljer även han att, på samma sätt som 

Marianne, prata om kreativitet och utveckling. Thomas menar att kreativitet är ”att använda 

befintligt stoff och hitta nya infallsvinklar”. Han menar att det innebär att skapa någonting 

nytt eller en variant av någonting som funnits sedan tidigare. 

3.2. Kreativitet i undervisningen 

Karin pratar om ett tillfälle där hon blev inkallad till elever som arbetade med ett 

teaterprojekt, ett projekt hon inte hade varit delaktig i tidigare. Eleverna skulle arbeta med 

ljussättning och olika temperaturer på ljuset. Detta var någonting, berättar Karin, som hon inte 

hade någon tidigare erfarenhet kring. Karin kom med lösningen att använda sig av fiberduk 

som man normalt använder på jordgubbslandet. Karin förklarar: ”Vi köpte massor med 

fiberduk, gjorde schabloner och kom på att vi kunde använda flera lager så att det blev mindre 

genomsläpp av ljus. Därmed kunde vi jobba med luftperspektiv”. Detta var, förklarar Karin, 

”en kreativ process som kom från en idé om någonting diffust”. Alltså en helt ny lösning på 

ett problem. Marianne berättar att hon arbetar mycket med film i sin undervisning och anser 

att detta verkligen behandlar uppgifter där eleverna har möjlighet att vara kreativa. Ett 

exempel som Marianne nämner är när elever i årskurs åtta skulle arbeta med reklamfilm, 

vilket de aldrig hade gjort tidigare. Eleverna var kreativa både med vad, hur och vart de skulle 

filma men själva slutprodukten beskriver Marianne att den inte blev särskilt kreativ. Marianne 

lägger tyngdpunkt på processen i arbetet med eleverna. Linda väljer att prata om sin 

undervisning i franska där hon använder sig av bild. Eleverna får i franskan göra uppgifter till 

varandra samt även välja mellan fyra olika arbetssätt som behandlar teckning, måleri och 

skrivande. Linda förklarar att ”eleverna tycker att det är roligt att det är mycket att välja 

bland”. Thomas berättar om den egna undervisningen att de uppgifter eleverna arbetar med 

måste engagera, antingen rent tekniskt eller idémässigt eller både och. Thomas väljer att, i 

fråga om den egna undervisningen, uttrycka som att det händer någonting med elevernas 
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kreativitet när det går upp för dem att ”den här uppgiften förstår jag och jag kan själv tillföra 

den något”. Vidare beskriver Thomas gällande den egna undervisningen att  

 
”jag tror att det jag mer och mer vill fokusera på är att det ska vara tydligt det som 

eleverna ska göra. Men det handlar om fingertoppskänsla också. Ibland har jag försökt att 

hålla mycket öppet för att eleverna ska ha många valmöjligheter i sitt arbete. Beror förstås 

på vad man jobbar med. Jobbar man med idéer kan ju den tekniska framställningen 

variera och vice versa.” 

3.3. Fritt skapande och kreativitet 

Karin berättar om att hon arbetar med fritt skapande i den egna undervisningen. Men det fria i 

skapandet har mål som ”att träna färdigheter i till exempel teckning eller måleri”. Karin 

poängterar att det är viktigt att man talar om att det finns ramar och mål för uppgiften. Målet 

med uppgiften kan vara ”att tillskansa sig kunskaper eller färdigheter men vägen dit kan se 

olika ut”. Marianne berättar att tydlighet med mål och syften är viktigt. Lokal pedagogisk 

planering (LPP) lyfter hon fram som någonting centralt i undervisningen och att det är viktigt 

att alla förstår. Marianne beskriver temaveckor som mer friare där eleverna har arbetat med 

decoupage, friluftsmåleri och och att göra om gamla saker till någonting nytt. Detta anser 

Marianne vara någonting väldigt kreativt. Marianne pratar även om elevens val och hur hon 

tycker sig se en förändring i intresset hos eleverna, ”förut så ville eleverna måla på stora 

skivor och göra häftiga grejer med stora penslar, nu är de nöjda med att sitta och teckna 

mangafigurer”. Marianne pratar även om att om hon kommer med exempel kring vad 

eleverna kan arbeta med under elevens val, exempelvis tryckteknik och annat som inte hinns 

med i den ordinarie undervisningen så är intresset för detta svalt eller obefintligt. Linda 

berättar att det finns ramar och att det finns elever som tycker att det är för styrt. Det finns få 

elever som har ett driv, som Linda väljer att uttrycka det, men på samma gång vill många att 

det ska vara ett fritt skapande. Det blir dock inte så mycket av det, förklarar Linda. Thomas 

förklarar att eleverna ”ofta måste känna till de ramar de ska jobba inom” och att ”det blir 

sällan speciellt kreativt om man släpper uppgiften fritt”.  Detta beror på, menar Thomas, ”att 

de inte är så hemma i ämnet alla gånger och då behöver de förstå vad de har att relatera till”.  

3.4. Kreativitet och bedömning 

Karin förklarar att kreativiteten i bedömningen finns med som graden av självständighet, att 

detta är ett kriterium, ”att driva ett projekt vidare kommer ju från kreativitet, man söker 

lösningen”. Men, beskriver Karin, ordet kreativitet finns inte med i någon bedömningsmatris. 
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Marianne pratar om uppfinningsrikedom, mognad och även ambitionsnivå. ”Dom som är lite 

mer mogna förstår att de inte kan göra som fröken utan måste hitta på något eget”. Linda 

pratar om hur hon går tillbaka och tänker efter hur mycket hjälp de elever som inte är så 

kreativa. Bedömingen är även kopplat till, förklarar Linda, att eleverna har arbetat 

självständigt men även att titta på de skisser eleverna har arbetat med och hur de resonerar 

kring sina arbeten är viktigt, anser Linda. 

3.5. Att stimulera kreativitet 

Karin pratar om att ”skapa en trygghet så dom vågar släppa loss sin kreativitet som jag tror 

alla någonstans har”. Men samtidigt så nämner Karin att hon ibland upplever det som att hon 

inte hinner detta och att hon träffar eleverna för sällan. Detta skapar en frustration på grund av 

tid, förklarar Karin. Karin beskriver vidare att ”man ska försöka få eleverna att behålla lusten 

som finns i låg och mellanstadiet in på högstadiet”. Det är även viktigt, anser Karin, med ”en 

trygg grupp där man känner att man får lov att chansa” men att det samtidigt är det, förklarar 

Karin, för målinriktat och man har inte tid att misslyckas. ”När det gäller kreativa processer så 

kanske man provar en metod som visar sig vara helt värdelös, det har man inte råd med i 

skolan, man måste nå målet.”, berättar Karin. Karin anser att  

”barn har lättare för att vara kreativa i yngre år och sen kommer det väldigt styrda 

konventioner. Det som alla barn har ska man försöka behålla på något sätt men det blir 

svårt eftersom det krockar med skolsystemet. I låg och mellanstadiet är allting rätt och 

man får göra lite som man vill. Det är ett stort steg från den metodiken till det styrda i 

grundskolans senare år.”  

Karin pratar vidare om att en viktig faktor är tidigare erfarenheter, både hemifrån och tidigare 

skolgång. Marianne beskriver att det är viktigt att vara positiv och entusiastisk som lärare och 

att kunna förmedla detta. Marianne pratar även om att man som pedagog måste driva på 

kreativiteten samtidigt som man måste vara kunnig inom sitt ämne. Linda förklarar att det 

”inte alltid är så lätt att väcka kreativiteten men att det är värt jobbet.” Linda beskriver vidare 

att det är viktigt att eleverna känner sig duktiga även om resultatet inte blev så bra, att dom 

har fått tänka till själva. Linda pratar vidare om att  

”bild är så kreativt som det är men när det låser sig för någon så försöker man prata om 

det och egga fantasin och få dem att känna att det inte är dåligt det de gör, visa på vad 

som är bra och visa på vad som man kan göra bättre.”  
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Linda anser att det är svårt för vissa elever att plocka fram sin kreativitet och att vissa elever 

redan innan har bestämt sig för att det inte ska bli någonting. Ett sätt att stimulera elevernas 

kreativitet kan vara att någon annan elev kommer med förslag och idéer, ett annat sätt, som 

Linda inte använder sig av men skulle vilja är att ha en låda med ord och bilder för att få hjälp 

i processen. Linda tror inte att detta skulle skada varken processen eller nivån på 

slutresultatet. Thomas berättar att för att stimulera elevers kreativitet så ”försöker jag klargöra 

ramen de har att jobba inom och även visa hur andra har gjort, kanske genom bra elevexempel 

eller exempel som jag har gjort i ordning”. 

3.6. Den kreativa eleven 

Karin berättar att det är mindre bra när eleverna ska vara kreativa på lärarens villkor, ”man 

försöker styra dem men ändå blir det inte bra, då försöker de producera någonting för att 

tillfredsställa lärarens önskemål”. En kreativ elev är, förklarar Karin, ofta en person som har 

lätt för att få en bild av vad han eller hon ska göra och som inte är rädd för att prova 

okonventionella metoder och är inte så styrd av regler, som vågar testa och blanda och riskera 

att det blir fel”. Karin beskriver vidare att det är känsligt med elever som har många kreativa 

idéer men som inte lyckas genomföra dem. ”Sådana elever måste man vara försiktig med 

annars är det lätt hänt att de bara slocknar, att det bara blir skit, det blir bara fult, allt de gör 

blir bara konstigt och snett.” Dessa elever måste man, enligt Karin, hjälpa att få verktygen och 

hjälpa dem att anpassa det de gör efter sin egen nivå. Återigen pratar Karin om tiden som en 

faktor och nämner att det i elevens val är lättare att se processen och att det i den ordinarie 

undervisningen kan bli stressigt. Marianne pratar om en mognad hos eleven och om kunskap 

och erfarenhet. Hur mycket de har rest, hur mycket de har läst och hur det diskuteras hemma 

vid middagsbordet. Marianne nämner ett exempel där eleverna arbetade med ett 

tredimensionellt moment och där det fanns elever som följde hennes exempel och att det 

fanns några elever som frångick exemplet hon hade. Däri ligger en skillnad i kreativitet, 

menar Marianne. Linda pratar om att det finns de elever som är kreativa men inte är så 

duktiga på saker och ting, att det ”blir enkla saker de gör men de är ändå kreativa och lätt för 

att komma på idéer”. Thomas nämner återigen kring den kreativa eleven att det inte särskilt 

ofta blir kreativt då uppgifterna är fria utan att den kreativa eleven har lättare att komma fram 

när denne vet de ramar de ska jobba utifrån. 
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4. Analys 

Ference Marton beskriver i sin bok Om lärande att forskaren eller den lärande i analysens 

senare stadier står med ett väl strukturerat forskningsobjekt, med tydligt relaterade aspekter, 

fulla av innebörd. Forskaren kan nu, enligt Marton, koncentrera sig på än den ena än den 

andra aspekten; se hur de passar ihop som bitar i ett flerdimensionellt pussel; vända och vrida 

på det och se på det mot bakgrund av de olika situationer som denna helhet nu överskrider. 

Allt som kvarstår är att delge det till andra, förklarar Marton. (Marton, 2000:175) Mina 

informantsvar kommer jag i min analys att vända och vrida på och se dessa i relation till den 

tidigare forskningen jag har tagit upp i min studie. 

I min analysdel arbetar jag vidare med de sex olika teman jag använde mig av under 

resultatframställningen. Jag kommer att gå in på vad informanterna svarade och spegla det 

mot den tidigare forskning jag har med i min studie, att försöka definiera uppfattningarna 

kring kreativitet och de sex teman jag valt att arbeta med. Skillnader och likheter i vad 

informanterna svarade kontra tidigare forskning belyses samt skillnader och likheter 

informanterna hade kontra varandra. 

4.1. Kreativitet ur en personlig synvinkel 

”Den som tar sig igenom delar av den omfattande kreativitetslitteraturen kan lätt få intrycket 

av att vara kreativ så krävs det att man är fysiker, inte alltför gammal och man.” (Sahlin, 

2001:48) Då Sahlin, som jag ser det, ironiserar en smula kring uppfattningen om att vara 

kreativ så finns det ändå en poäng i ovan nämnda citat. Under arbetet med min studie så har 

jag stött på lika många definitioner av kreativitet som i den forskning jag har tagit del av. 

Utifrån min sammanställning så kan det uppfattas som att du måste vara kärnfysiker för att 

vara kreativ. Det är ett extremt antal egenskaper du ska besitta och det är svårt, eller omöjligt, 

för en och samma person att besitta alla. Som Burton menar visar jag även på i min studie att 

det inte går att se kreativitet som någon särskild egenskap. När det gäller mina informanters 

svar så är de inne på att vara uppfinningsrik och att det handlar om att använda sig av 

någonting redan befintligt och hitta nya infallsvinklar i det. De resonerar mer om processen 

eller som Karin är inne på ”idén och vägen till målet är kreativitet” och samtalar mer om 

idéfasen och processen än den färdiga produkten i samband med fenomenet kreativitet. En 

intressant aspekt som en av informanterna tog upp var att hon såg det som en sida hos sig 

själv som hon ”kanske inte alltid plockar fram”. Florida menar att kreativitet kan inte förvaras 
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i en låda och plockas fram när man anländer till kontoret. (Florida, 2006:48) Nu vill jag inte ta 

alltför bokstavligt vad Florida resonerar kring och koppla det helt till informantens 

resonemang. Det är även endast en av mina informanter som uttryckt detta, men kan det 

möjligtvis vara så att vissa människor har en inneboende kreativitet som går att slå på och av? 

Att dessa personer kan bestämma att de ska vara kreativa i vissa situationer? Intressant är 

även att informanten ser det som en sida hos sig själv och då blir det ju en form av egenskap 

eller karaktärsdrag. Inom kreativitetsforskningen kan fokus på den kreativa personen med sina 

egenskaper betraktas som ett perspektiv på form, i och med att det som undersöks här är hur 

vissa fasta personlighetsdrag påverkar kreativiteten.” (Simon, 2009:19) I fallet med 

informanten så ges känslan av att det är en egenskap hos henne som gör att hon själv kan 

påverka sin egen kreativitet i olika riktningar, alltså att hon säger sig ha en sorts av och på-

knapp gällande den egna kreativiteten. Det kan möjligen vara en egenskap att ha möjligheten 

att kunna just slå på och av. Detta är ytterligare ett perspektiv på form, men att ha kontroll 

över kreativiteten kan föras in som ett eventuellt perspektiv. En tolkning av detta är att 

kreativiteten alltså möjligen går att ha i en låda och plockas fram vid behov. Men hon talar 

även om inom vilka områden det är lättare eller svårare att plocka fram kreativiteten. I 

exempelvis skrivandet av en rapport kring någonting inom skolan där ramarna är givna och 

hon vet exakt hur dessa ska se ut så kan kreativiteten ligga vilande men när det gäller 

exempelvis heminredning eller konstruktion av leksaker till barnen
3
 så plockas kreativiten 

fram och får långt mer uttrymme i skapandet. Här kan alltså kreativiteten ses som en egenskap 

som kan verka med olika styrka men som dock är beroende av yttre faktorer. 

Samtliga informanter pratar om kreativiteten i samband med en förändring av någonting 

befintligt och att det är just detta med att förändra redan befintligt stoff. Marner beskriver: 

att alla de föremål vi omger oss med har en gång varit fantasier, konstverk, men även hus, 

bilar, stolar och flygplan. Även tjänster, processer och system är skapade av människan 

och människans fantasi. Har de nu skapats av människan så kan de också ändras av 
människan i en kreativ handling. Hela den värld vi lever i kan ses som möjliga underlag, 

material eller platser för den kreativa tanken och handlingen, inte endast de mest 

förväntade, exempelvis scenen, målarduken och färgen. (Marner, 2005:30) 

Som Marner är inne på, att det som skapats av människan kan ändras av människan i en 

kreativ handling. Ett mönster i mina respondenters svar är att det inte är den färdiga produkten 

                                                             
3 Detta resonemang framkom i samtalet efter avslutat intervju när bandspelaren var avstängd. Men jag väljer att använda mig 

av det i detta stycke och utifrån mitt eget minne resonera kring vad respondenten samtalade om. 
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som är det viktiga i fråga om fenomenet kreativitet utan att snarare fokus ligger på idéfasen 

och på den kreativa processen. 

4.2. Kreativitet i undervisningen 

En av mina respondenter, Karin, samtalar om ett tillfälle där hon skulle arbeta med eleverna i 

ett teaterprojekt och då med ljussättning något som hon inte tidigare hade varit inblandad i. 

Karin beskriver detta som en ”kreativ process som kom från en idé om någonting diffust”. En  

tolkning av hennes berättelse är att det i det de skulle genomföra inte fanns några givna svar 

och att detta var en av anledningarna till att det lyckades. Som Lindquist är inne på att ”när 

eleven med hjälp av kreativitet får konstruera sin kunskap och om det inte finns några givna 

svar, blir det en kreativ process, där ny kunskap utvecklas.” (Lindqvist, 1999:145) Det går 

alltså att se slutmålet som någonting diffust. Karin handledde eleverna och med hjälp av både 

den egna och elevernas kreativitet konstruerade de ny kunskap. Det kan alltså vara en fördel 

att ta in någon som inte tidigare varit inblandad i ett projekt. En tolkning är att det fanns ett 

intresse hos både henne och eleverna att genomföra detta. Eleverna visste att det skulle landa i 

någonting konkret, alltså en teaterföreställning. Det fanns följaktligen, som Simon är inne på, 

ett meningsperspektiv i detta som ”belyser hur den kreativa individen upplever sitt skapande 

och vad skapandet innebär för henne/honom.” (Simon, 2009:19) Det fanns inga givna svar 

hur uppgiften skulle genomföras, det fanns en person som inte hade erfarenhet av det som 

skulle genomföras men som hade en vilja och ett intresse att söka en lösning samt att det 

fanns ett tydligt mål med uppgiften. Slutprodukten eller den färdiga skapelsen var dock diffus 

i hur den skulle se ut. Förmågan att byta infallsvinkel och använda olika strategier för att 

komma vidare i processen lyfts fram. Även detta med, som Marner uttrycker det, att ”om man 

bejakar elevens egna initiativ och egen motivation så skapas det kreativa skolmiljöer” 

(Marner, 2005:32) är någonting som är sinifikativt för hennes berättelse. 

Marianne är också inne på detta med att det inte finns tidigare erfarenheter kring det eleverna 

ska arbeta med. Eleverna hade aldrig arbetat med film men var kreativa med vad, hur och vart 

de skulle filma. Själva slutprodukten, beskriver Marianne, blev inte särskilt kreativ. En 

tolkning är att eleverna vet ungefär vad det ska bli men att själva processen inte är given på 

förhand. Då blir nya infallsvinklar och användandet av olika strategier för att komma vidare är 

av vikt. Slutprodukten/skapelsen är även här att det inte är det huvudsakliga utan fokus ligger 

på processen. Men det finns i detta fall tydliga ramar att förhålla sig till. Eleverna vet alltså 
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vad det ska bli av det hela men får prova sig fram med olika lösningar och infallsvinklar i 

processen. Mariannes uttalande om elevernas bristande erfarenheter förstår jag som att hon 

menade att eleverna inte tidigare arbetat med reklamfilm. Eleverna har garanterat god 

erfarenhet av reklamfilmer och hur de ser ut då de sett flertalet på tv eller som filmer på 

Internet exempelvis. 

Linda pratar om sin undervisning i franska där ”eleverna tycker att det är roligt att det är 

mycket att välja på” i och med att de har fyra olika arbetssätt i den undervisningen. Linda 

pratar även om att eleverna får utforma uppgifter åt varandra. Här visar min undersökning 

spår av detta med att lösningen inte är given men att målet är konkret. Eleverna får fritt 

spelrum, utifrån givna ramar, i utformandet av dessa uppgifter och de vet vad syftet är. Det 

blir diffust hur den färdiga produkten ska se ut men det är tydligt vad och hur den ska 

användas. Thomas pratar om en tydlighet i undervisningen, han väljer att uttrycka det som att 

eleven förstår uppgiften och känner att denne/denna kan tillföra den någonting. 

Meningsperspektivet ger sig till känna här för känner du att du tillför någonting så är det 

enklare att hitta en mening i det du gör.  

I detta med att förstå någonting ligger en skillnad i det mina respondenters resonemang. Just 

att förstå blir ett komplext begrepp om jag ser till svaren jag har fått. Min studie visar på att 

förståelsen både kan vara given på förhand och att förståelsen kan vara ett inslag i, eller en 

produkt av, processen. Vet vi exakt vad vi ska göra, hur vi ska göra det och hur det kommer 

att se ut när det är klart så visar min studie på att kreativiteten blir lidande av detta. Resultatet 

i studien lutar mer åt att vi ska veta vad vi ska göra, vi ska prova oss fram hur vi ska göra det 

och vi ska ha en aning om hur det ska bli men inte veta det exakta slutmålet. Då gynnas 

kreativiteten. Även detta med tydlighet i den egna undervisningen skiljer sig något. Min 

studie visar på nyanser i hur pass tydlig man som pedagog ska vara i de moment man arbetar 

med. Men tydligheten i intentionerna är gemensam hos alla min respondenter. 

4.3 Fritt skapande och kreativitet 

Karin pratar om fritt skapande i den egna undervisningen men att ”det fria i skapandet har mål 

som att träna färdigheter i till exempel teckning eller måleri”. Hon anser det är väldigt viktigt 

att poängtera de ramar och mål som finns för uppgiften. Ett av målen med uppgiften kan vara 

”att tillskansa sig kunskaper eller färdigheter, men vägen dit kan se olika ut”. Processen lyfts 

återigen fram som viktig samt även, som jag tolkar det, meningsskapandet. Målet skapar en 
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mening med uppgiften eller som det benämns i viss kreativitetsforskning att 

meningsskapandet belyser hur den kreativa individen upplever sitt skapande och vad 

skapandet innebär för henne/honom. I det fria skapandet är det dock fokus på skapandet av 

bilder och fokus på den inre processen. Den inre processen är inte något som direkt lyfts fram 

i läroplanen men kan vara viktig i skapandet och kan även den ingå i bildundervisningen men 

huvudfokus ska inte ligga där. Det centrala är snarare vad eleven har lärt sig i kunskapsväg i 

processen. Det går att diskutera vad egentligen fritt skapande är, men en tolkning av Karins 

fall är att hon menar att uppgiften och målen är tydliga men att processen är fri och en fri 

process i den bemärkelsen att olika lösningar och metoder testas kan generera att det ges 

tillåtelse att göra misstag. Min studie visar på att vägen dit kan se annorlunda ut. Thomas 

pratar om att han ”mer och mer vill fokusera på är att det ska vara tydligt det som eleverna ska 

göra. Men det handlar om fingertoppskänsla också.” Denna fingertoppskänsla som Thomas 

pratar om är, som jag förstår som en effekt av erfarenhet, och någonting man som pedagog lär 

sig med tiden och där kommer den pedagogiska erfarenheten in som en del i arbetet med 

kreativitet och elever. 

4.4. Kreativitet och bedömning 

I läroplanen står det att läsa att bedömningen i ämnet bild gäller elevens förmåga att tolka, 

förstå, framställa och använda bilder. Detta kunnande kommer till uttryck i graden av 

självständighet och varitation i sättet att skapa bilder och former, undersöka bildmässiga 

problem och finna kreativa lösningar. Som Karin beskriver så finns kreativitet med i 

bedömningen som graden av självständighet som hon beskriver det. Även Linda pratar om att 

hon, i sin bedömning, tittar på huruvida eleverna har arbetat självständigt eller inte. Linda 

väljer även att föra fram processen i form av elevernas skisser som en del i hennes 

bedömning. I fråga om processen så förklarar Lindqvist att Vygotskij säger att kreativitet inte 

bara är en fråga om ett skapande utan är en del av kunskapsprocessen, där det är en viktig 

förutsättning för människans verklighet. Linda vill även föra fram detta med att gå tillbaka 

och titta på hur mycket hjälp de, som Linda uttrycker det, elever som inte är så kreativa, har 

behövt. Detta visar på en delaktighet i processen men även en dubbelhet i form att om du 

behövt mycket hjälp i processen så kan det generera ett lägre betyg. Marianne pratar om en 

mogenhet hos eleverna och jag väljer att tolka detta som någonting hon funderar kring i sin 

bedömning. Att de elever med ett högre betyg är de elever som inte har följt hennes exempel 

utan har hittat på någonting eget ur detta exempel.  
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Uppfinningsrikedom lyfts i min studie fram som någonting viktigt i fråga om bedömning, 

någonting som till exempel Marianne resonerar kring. Att just hitta på någonting eget kan 

sammankopplas med att finna kreativa lösningar. I detta med att finna kreativa lösningar så 

finns det även ett mått på självständighet då det i det självständiga ligger ett sökande, ett 

försökande och en förmåga att kunna göra misstag. Nu finns det ju, som Karin pratar om, en 

tidsaspekt på detta och att det inte finns så stort uttrymme för detta i bildämnet utan att det 

snarare är någonting som kan förekomma i elevens val. Men, tidsaspekten till trots, så visar 

studien på att denna fas eller process är en viktig del av bedömningen. Som Marner är inne 

på, att om man bejakar elevens egna initiativ och egen motivation så skapas det kreativa 

skolmiljöer. Det finns någonting viktigt i detta, det egna initiativet blir alltså en viktig del i 

bildundervisningen och även central för bedömningen då den visar på ett undersökande 

förhållningssätt från elevens sida. 

4.5. Att stimulera och utveckla kreativitet 

I läroplanen står det läsa att utbildningen i ämnet bild skall utveckla lust, kreativitet och 

skapande förmåga. Ämnet skall även utveckla iakttagelseförmågan och det kreativa seendet. 

Kreativt seende är ett kapitel för sig och jag var inne tidigare på vad det kan innebära. Frågan 

om att stimulera kreativitet så lyfter Karin fram ett trygghetsskapande som någonting viktigt. 

Marner pratar om att det i en icke-kreativ miljö ofta finns olösta konflikter, negativa ledare 

och ett revirtänkande. Denna trygghet ses i min studie som en av hörnstenarna i fråga om 

kreativiteten i bildämnet. De negativa faktorer som Marner resonerar kring blir därför 

nödvändiga att arbeta sig förbi för att en gynnsam och kreativ miljö ska kunna uppstå. Det är 

först när detta är löst och tryggheten har infunnit sig som det ”på riktigt” går att börja arbeta 

med elevernas kreativitet, både i gruppen och på individnivå. Karin pratar även om en trygg 

grupp i den bemärkelsen att man får lov att chansa. I en sådan grupp så finns det alla 

möjligheter i världen att få vara kreativ. Det finns en positiv klang i detta med ”att våga 

chansa” som är viktigt i arbetet med kreativiteten hos eleverna. Hallerström skriver om att 

öppna klassrum som kännetecknas av indivdualiserad undervisning och mindre lärarroll 

sannolikt i större utsträckning är kreativitetbefrämjande än traditionella klassrum med 

traditionellt klassrumsarbete. Nu kan man ju ställa sig frågande kring vad just traditionellt är 

och vad som känntecknar det. Linda pratar om att det inte alltid är så lätt att väcka 

kreativiteten men att det är värt jobbet. Linda pratar även om att egga fantasin hos eleverna. 

Här pratas det snarare om att lärarrollen ska öka och inte som Hallerström framhåller, en 
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mindre lärarroll. Nu kan det vara så att Hallerström menar att lärarrollen ska minskas men att 

läraren ska bli mer av en handledare och alltså mer närvarande. Men om läraren ska ha mindre 

plats i klassrummet för att elevernas kreativitet ska öka så talar studien emot detta, att det kan 

leda till fritt skapande utan delaktighet i process och utan tydliga intentioner och 

meningsfullhet. Vygotskij resonerar om att barns intressen är enklare, mer elementära och 

torftigare. Om nu en, som Vygotskij, komplexitet, nyansrikedom och en mångfald, som 

utmärker den vuxna människans beteende är bristfällig hos barn och att detta är de viktigaste 

faktorerna som bestämmer fantasins arbete så är det helt klart så att lärarrollen blir alltmer 

påtaglig i sammanhanget.  

Thomas pratar om ramar och om att klargöra dessa. Även detta är, utifrån min studie, en 

hörnsten i fråga om arbetet med kreativitet hos eleverna. Mina respondenter framhåller att det 

är lättare att få utlopp för sin kreativitet när det finns någonting att förhålla sig till, det bör 

finnas någonting att utgå från. Men det framkommer även att det finns en fara att det kan bli 

för styrt och att det hämmar elevers kreativitet. Karin är inne på att man ska försöka behålla 

det som alla barn har. Alla barn har en lust och denna lust kan man ta död på i undervisningen 

om det blir för styrt och för tydligt. Återigen är vi tillbaka i processen och att det är i den 

kreativiteten kan stimuleras och frodas.  

I Capras modell om de olika perspektiven så gäller det att både i idéfasen och i processen hitta 

en mening med det man gör. Meningsperspektivet ses som någonting som till och med ligger 

på ett annat plan då man ska förstå den verklighet vi lever i. Men om jag följer de resultat 

studien visar på så kan stimulansen och utvecklandet av elevers kreativitet placeras in i denna 

modell. Detta ska då belysas starkare från ett process och meningsperspektiv och det ska 

läggas mindre vikt vid perspektivet innehåll, alltså ett perspektiv där det kreativa skapandets 

resultat sätts i fokus.  

Karin pratar om att en slutprodukt kan se väldigt kreativ ut men att det kan vara mer eller 

mindre en slump att resultatet blev som det blev. Alltså, som jag ser det, så behöver inte en 

kreativ slutprodukt och en kreativ process hänga ihop. För att snabbt blicka mot konstvärlden 

så syns ju sällan eller aldrig processen på en utställning eller en vernissage, men det återfinns 

åtskilliga kreativa slutprodukter att ta del av. Jag skulle därför vilja föreslå en revidering av 

Capras modell.  
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Figur 3. Egen variant av Frank Capras modell om de olika perspektiven 

Perspektivet på form, alltså personers fasta personlighetsdrag och hur dessa påverkar 

kreativiteten får även det stå tillbaka en del för meningsperspektivet och processen. Jag drar 

den slutsatsen att det blir svårt eller näst intill omöjligt att reda ut dessa personlighetsdrag och 

vad dessa innebär (se figur 2). Som Burton menar så ryms kanske inte ens alla dessa drag i en 

och samma person. Csíkszentmihályi resonerar kring aktiviteter som skapar upplevelser som 

är så tillfredsställande att man mer än gärna utför dem för deras egen skull utan sidoblickar på 

vad man kan vinna på dem, eller på att de eventuellt är svåra eller farliga. (Csíkszentmihályi, 

1996:96) Dessa aktiviteter kan uppstå om det finns ett meningsperspektiv i det man arbetar 

med och om tyngdpunkten läggs vid processen samt att det ligger någon sorts ramar att 

förhålla sig till i bakgrunden.  

4.6. Den kreativa eleven 

Utifrån respondenternas svar går det att ge en bild av den kreativa eleven. Karin förklarar att 

en kreativ elev ofta är en person som har lätt för att få en bild av vad han eller hon ska göra 

och som inte är rädd för att prova okonventionella metoder och inte är så styrd av regler. 

Karin anser även att en kreativ elev vågar testa, blanda och riskera att det blir fel. Marianne 

pratar om erfarenheter hos dessa elever som kan göra dem mer kreativa än andra, resor de har 

gjort, hur mycket de läser och hur mycket det diskuteras vid middagsbordet. Linda väljer, 

även hon, att uttrycka en intressant aspekt kring den kreativa eleven och det är att det finns 
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elever som inte är så duktiga på att genomföra saker men som ändå är kreativa och har lätt för 

att komma på idéer. I arbetet med dessa ”visionärer” finns det en känslighet som Karin 

uttrycker det, att man måste vara försiktig med dessa elever för att annars är det lätt hänt att de 

bara slocknar, att det bara blir skit, det blir bara fult och att allt de gör blir bara konstigt och 

snett. Här framkommer vikten av att man som pedagog hittar en nivå i processen som 

motsvarar dessa elevers visioner och idéer och att elevers kreativitet måste behandlas med 

yttersta respekt och vårdas ömt för att kunna utvecklas. 

5. Avslutande diskussion 

Min studie inleddes med funderingar kring vad jag ansåg som viktigt i den egna 

bildundervisningen. Jag inledde även med funderingar kring vad som gör att situationer 

uppkommer med eleverna där tiden glöms bort, där både skapande- och inlärningsprocessen 

känns meningsfull. Där ett kreativt tänkande som kan vara gynnsamt uppstår. I mina resultat 

har vikten av gruppen framkommit och hur centralt det är att komma förbi negativa faktorer, 

alltså negativa ledare, nedsättande kommentar och konflikter etc. Det är i steget efter denna 

förändring som det verkligen går att arbeta med kreativitet på ett gynnsamt sätt. Studien visar 

även på att kreativiteten ska ses som en given faktor i undervisningen. Den ska vara given då 

det står i kursplanen att kreativiteten ska utvecklas. Men för att kreativiteten ska kunna 

utvecklas bör den stimuleras och lyftas fram än mer. En utveckling av och en stimulans av 

kreativitet går hand i hand och kan möjligen inte särskiljas. Det ena ger det andra. Men hur 

ska man som pedagog vara för att kunna stimulera denna kreativitet? Hur ska man arbeta och 

tänka för att kreativiteten ska infinna sig och frodas? Hur ser kreativiteten ut hos eleverna? 

Utifrån den forskning som tagits upp i studien och de respondenter som intervjuats så är de 

egenskaper som tillhör fenomenet kreativitet så många till antalet att det blir svårt att definiera 

en kreativ person eller närmare bestämt en kreativ elev. Men kreativa elever går att känna 

igen genom att de är de elever som lite går sin egen väg, vågar prova okonventionella metoder 

och har lätt att komma med idéer. Det är viktigt att upptäcka dessa elever och det är lika 

viktigt att vårda kreativiteten hos dessa elever men även att vårda kreativiteten hos alla elever 

och i gruppen oavsett om de framstår som mer eller mindre kreativa. Även den egna 

kreativiteten är någonting som måste vårdas. Hur kan man som pedagog kunna utveckla 

kreativiteten hos eleverna om man inte känner sig kreativ själv? Studien visar på att det finns 

människor som anser sig ha en slags av och på knapp när det gäller den egna kreativiteten, en 

av mina respondenter resonerade just så. Den egna kreativiteten kan även vara någonting som 
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måste uppstå ur någon sorts meningsfullhet. Utifrån studien så verkar meningsaspekten 

tillföra någonting gott åt stimulansen eller utvecklingen av kreativiteten hos eleverna. Det 

som även har framkommit i studien är att kreativitet är någonting väldigt komplext och 

samtidigt känsligt. Kanske är det så att många människors kreativitet har dött ut på grund av 

de lärare de haft i skolan eller skolans fyrkantiga organisation? 

Slutsatsen är att om man som pedagog försöker styra och pressa kreativiteten för mycket så 

förminskas den. Studien visar snarare på att man som pedagog skall vara en katalysator för 

kreativiteten. Med detta menas skapandet av kreativa atmosfärer genom att arbeta med de 

negativa faktorerna som förekommer och införa ett ”våga chansa”-resonemang hos eleverna. 

Givetvis är det av vikt att man som pedagog är tydlig med sina intentioner och med mål och 

syften gällande det eleverna skall arbeta med. Även betygsmatriser är viktiga i 

undervisningen även fast man inte når den ultimata kreativa situation med betygen som en 

faktor. Detta blir, utifrån studien, en faktor som gör att eleverna har någonting att vinna på 

situationen. Men det ska i alla fall finnas där, vad som krävs för att lyckas. Är det då att 

lyckas när man når ett MVG? Det är en helt annan fråga men om eleven känner att 

denna/denne har lyckats i processen så är hälften vunnet. För det är just i processen man som 

pedagog kan vara mest aktiv och aktivt erbjuda en meningsfullhet med det eleverna arbetar 

med. Även den inledande fasen i arbetet med eleverna är viktig i fråga om meningsfullhet, att 

ständigt ha svar på frågan varför vi arbetar med det vi gör. Det är viktigt att man som pedagog 

eggar fantasin och finns där, delaktig i processen. Just delaktighet är någonting som, utifrån 

studien, känns både central och personligt utvecklande. Även detta med att inte hamna i något 

sorts ”göra på lärarens vis”-fälla är också någonting som kan vara bra att akta sig för utan att 

det finns en tanke om att detta med att frångå visade exempel och komma med individuella 

lösningar och nya idéer kan vara både gynnsamt för processen och för den egna utvecklingen. 

Givetvis är steget innan processen ej att förglömma, att de idéer och tankar som föds då tas på 

allvar och ifrågasätts på konstruktiva sätt. Även i det steget så måste meningsperspektivet och 

tydligheten vara väl synlig samt att man som pedagog kan vara en katalysator för dessa idéer 

och hjälpa eleverna hitta nya vägar och testa olika metoder. Som pedagog kan man hålla 

eleven i handen i processen men absolut inte hålla för hårt. I det pedagogiska arbetet kan 

meningsfullheten alltid vara närvarande på samma sätt som ramar att förhålla sig till. 

Intentionerna skall även de vara tydliga och väl synliga.  
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Själva målet vid resans slut kan, utifrån studiens resultat, vara diffust i den bemärkelsen att 

det ges en möjlighet till att testa olika vägar mot målet. Det är då kreativitet både stimuleras 

och kan stimuleras ytterligare. Ett pedagogiskt ideal, utifrån min studie och mina 

respondenters resonemang, i fråga om kreativitet, kan vara en sorts katalysator med positiv 

och entusiastisk inställning till både eleverna och den egna undervisningen. Denne/denna kan 

enligt idealet vara kunnig inom ämnet och samtidigt kunna skapa atmosfärer där det ges 

möjlighet att våga chansa. Denne/denna kan kunna ta till vara på och entusiasmera elevernas 

lust att lära och lust att skapa, egga fantasin och kunna föra in eleverna på det spår som passar 

både eleverna själva och som kan leda fram till målet. Även en tydlighet i intentionerna och 

med de ramar eleverna ska förhålla sig till är av vikt. Samtidigt kan målet, i fråga om 

slutprodukten, göras så obestämt för eleverna så processen gynnas av det. Alltså inte för 

tydlig och inte för otydlig, utan hitta någon sorts gyllene medelväg. Min studie visar på att 

kreativiteten missgynnas av att vi vet vad vi ska göra, hur vi ska göra det och hur det ska bli 

när det blir färdigt. Det kan i stället vara så att, som jag var inne på tidigare, att vi vet vad vi 

ska göra, vi provar oss fram hur vi ska göra det och hur det ska bli vet vi inte riktigt ännu. 

Även detta varför vi gör det vi gör är av vikt. Fokus ska alltså i större utsträckning ligga på 

process och meningsperspektivet i undervisningen. Fokuset på den kreativa personens 

egenskaper och det kreativa slutresultatet får stå tillbaka till förmån för process och mening.  

I studien så har det framkommit att kreativitet är svårt att greppa men relativt lätt att känna 

igen, då i processen men inte i den kreativa slutprodukten. Det har även framkommit hur pass 

viktig kreativiteten, tillsammans med processen, är i bildundervisningen samt även hur man 

som pedagog kan förhålla sig till och arbeta med den. Detta arbete är viktigt oavsett om den 

kreativa processen sker i den yttre världen eller bara existerar och ger sig till känna i 

människans inre. Det finns även en skillnad i synen på kreativitet, både i undervisningen och 

ur ett personligt perspektiv. Kreativiteten kan dock kopplas samman med att skapa någonting 

nytt. 

Det studien även har visat på är att idéer och processen kan lyftas fram till diskussion eller 

avhandlas på något sätt elever emellan och elever och lärare emellan. Samtalet både under och 

efter skapandeprocessen är central i frågan om kreativitet. Kreativiteten är alltså socialt 

betingad i den bemärkelsen. Det finns även en fara med att se kreativitet som endast en 

idéstorm för att man då lätt kan få slagsida. Studien belyser att kreatitiviteten är verksam hela 

tiden, in i processen och ända fram till slutmålet. Den färdiga produkten eller skapelsen kan 
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gärna, som jag var inne på tidigare, få vara obestämd då detta kan öppna upp för nya 

infallsvinklar och användandet av nya metoder. Det är bland annat däri kreativiteten kan 

trivas och utvecklas. Studien framhåller kreativiteten som någonting skört men ändå kraftfullt, 

någonting som skall behandlas med respekt och absolut inte köras över eller styras för hårt. 

Studie visar även på kreativiteten som någonting som både finns inom oss och som ett ting i 

den yttre världen. Kreativiteten kan var skygg och kan behövas lockas fram för att kunna 

utvecklas och stimuleras. Kreativiten kan även ses som kraft som verkar med olika styrka 

beroende på yttre omständigheter. Den är en egenskap som innefattar flertalet andra 

egenskaper och som i vissa fall kan kontrolleras och styras.  

Studien ger sken av att kreativiteten inte är alltför synliggjord i skolan men att den kan vara 

det i långt större utsträckning. En tydlighet i intentioner, mål och ramar kan gynna 

kreativiteten men det finns även en fara i att det är möjligt att ta död på kreativiteten med för 

styrd undervisning. Det skall dock finnas ramar då det bör finnas någonting att förhålla sig 

till. Alltså det fria, i ordets rätta bemärkelse, i undervisningen känns obefintligt om man ser 

till denna studie. Studien ger även en bild av ett samband mellan meningsfullhet och 

kreativitet, att finna en mening med det som ska göras kan få kreativiteten att må bra och att 

detta i sin tur öppnar upp för möjligheter att både synliggöra och utveckla den. Till syvende 

och sist så lyfter denna studie fram tryggheten i gruppen som en viktig faktor i fråga om 

arbetet med kreativitet i skolan, utan trygghet ingen gynnsam miljö för kreativiteten. 



  39 

 

6.1. Förslag till vidare forskning 

Det som jag anser skulle vara av intresse i fråga om att gå vidare med studier kring kreativitet 

i skolan är ytterligare intervjuer. Intervjua fler respondenter för att, förhoppningsvis, få än fler 

aspekter på kreativitet ur ett pedagogiskt perspektiv. Det vore även intressant att observera 

processer i bildundervisningen och hur kreativiteten tar sig i uttryck, detta tillsammans med 

intervjuer av elever för att få deras syn på kreativiteten och processen. Det vore även av 

intresse att ta del av ytterligare forskning kring kreativitet för eventuellt kunna reda ut 

begreppet, eller fenomenet, än mer än vad jag har gjort i denna studie. Då det är ett så pass 

komplext begrepp så anser jag att det behövs ytterligare infallsvinklar för att kunna ge en än 

mer tydlig bild av kreativiteten. Det vore även av intresse att undersöka historiskt sett hur 

kreativiteten har gett sig i uttryck i skolan jämfört med för exempelvis trettio år sedan och nu. 
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Figur 1 Frank Capras modell om de olika perspektiven (Simon, 2009:19) 

Figur 2 Översikt karakterisering av kreativa individer (Mats Edfeldt) 

Figur 3 Variant av Frank Capras modell om de olika perspektiven (Mats Edfeldt) 

Tabellförteckning 

Tabell 1 Presentation av respondenterna som deltog i studien 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad är kreativitet för dig? 

2. Kan du nämna en situation där du kände dig kreativ? 

3. Kan du nämna en situation där du kände att dina elever var kreativa och vad i den 

specifika situationen, tror du, gjorde eleverna kreativa? 

4. Vad tycker du kännetecknar elevers kreativitet? 

5. Hur jobbar du för att stimulera elevernas kreativitet? 

6. Vad anser du är viktigast i din undervisning när det gäller att främja elevernas 

kreativitet? 

 

Följdfrågor som uppkom under intervjuerna 

 

Pratar du om kreativitet med dina elever? 

Är kreativitet någonting som går att plocka fram ur en låda? 

Vad beror det på att vissa elever frångår visade exempel och arbetar vidare med egna idéer? 

Varför har vissa elever svårare att komma på idéer? 

På vilket sätt är kreativitet kopplat till betyg och bedömning? 

Är kreativitet någonting som måste lockas fram? 

Finns det elever som är mer kreativa än andra, i så fall vad beror det på? 

Är bildämnet det mest kreativa ämnet? 

 

 


