
Frej Frykholm 
Ht 2011 
Examensarbete, 30 hp 
Lärarprogrammet, 270 hp 
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 

 

 

Vägen till Heureka 
Att finna strategier för att utveckla kreativa processer 

Frej Frykholm 
 
 
 
 





 

Sammanfattning 
Denna uppsats ämnar undersöka faktorer som påverkar elevers möjligheter att 
utveckla sina kreativa förmågor. Dessa faktorer innefattar hur undervisningen kan 
ge elever verktyg eller strategier för att utveckla sina kreativa processer, samt 
arbetssätt som syftar till att skapa kreativa miljöer inom estetiska ämnen. Förutom 
litteraturstudier så genomfördes undersökningen med hjälp av kvalitativa intervjuer 
med informanter i form av lärare och elever som undervisar och studerar på media-
program eller mediainriktningar av olika slag. De centrala faktorer som lyfts fram i 
uppsatsen innefattar hinder som hämmar elevers kreativitet samt strategier för att 
överkomma dessa.  
 
Nyckelord: Estetiska ämnen, hinder, inspiration, kreativa miljöer, kreativitet.  
 
 
 
 
 
 
 
Här nedan finns Avsnittsbrytning (udda sida). Det innebär att s. 2 kommer att vara 
blank i en utskrift. Texten fortsätter alltså på en udda sida efter en sådan 
avsnittsbrytning. 
 
Radera inte de inlagda avsnittsbrytningarna – de behövs för att kunna skilja mellan 
sidor utan sidnummer och sidor med sidnummer. 
 
 
Om du väljer Visa ¶ ser du det kommandot både här och även längst ner på de 
kommande sidorna.  
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1 Inledning 
Som blivande medialärare känner jag mig särskilt angelägen att utforska sätt att arbeta 
med kreativitet och kreativa processer i undervisningen. Det faller sig naturligt för mig 
eftersom inom mediaämnet, såväl som i andra estetiska ämnen, genomgår elever 
dagligen kreativa processer. I mediaämnet står elevers eget skapande i centrum. I skap-
andet genomgår elever kreativa processer som präglar det egna skapandet. Därför anser 
jag att moment och uppgifter bör utformas på sätt som främjar kreativa processer. 
Under min verskamhetsförlagda utbildning har jag upplevt en brist på förhållningssätt 
till kreativitet, både i min egen undervisning, men också i de undervisningar som jag har 
observerat. Något som i sin tur resulterar i elevers avsaknad av strategier för kreativa 
processer, och i förlängningen en möjlighet att dra lärdom av dessa. 
 
Mina erfarenheter från estetiska ämnen, som jag dels har fått under min egen skolgång 
men även som lärarstuderande, har präglats av lärare som resonerar att uppgiftens fria 
eller mer begränsade form avgör elevers möjlighet till kreativ förmåga. Min erfarenhet 
är att detta resonemang ofta resulterar i avsaknad av ramar. Jag tolkar detta som att, de 
lärare som förespråkar fria uppgifter med få ramar, anser att ramar hämmar kreativi-
teten. Ett populärt uttryck som kan representera detta synsätt är fria händer. Det kan 
förklaras som att en uppdragsgivare ger mig en obegränsad frihet i att ta fram ett bud-
skap för ett ändamål. Uppdragsgivare kan vara ett företag inför en reklamkampanj eller 
likväl en lärare inför en skoluppgift. Godtroget kan jag anta att detta förhållningssätt 
inte innefattar några förväntningar på mig då dessa inte är uttalade, men min erfarenhet 
är att så är ofta inte fallet. Förväntningar finns alltid vare sig uppdragsgivaren är ett 
företag eller en lärare. Företaget vill genom reklamkampanjen nå ut med ett budskap 
precis som läraren vill att eleven ska uppnå olika kunskapsmål. Snarare upplever jag att 
detta förhållningssätt innebär att uppdragsgivaren ger mig förtroendet att leva upp till de 
förväntningarna. Detta är förvisso positivt i det avseendet att uppdragsgivaren visar på 
tilltro till eleven genom att visa ett förtroende för elevens förmåga, men å andra sidan 
ställer det orimligt höga krav på elevens kreativa problemlösningsförmåga, och kanske 
framförallt på elevers förhållningssätt till kreativa processer. Om jag som lärare saknar 
medvetna förhållningssätt till elevernas kreativitet och strategier för hur jag i min 
undervisning kan starta kreativa processer, hur kan jag då förvänta mig att mina elever 
ska inneha dessa? 
 
I kursplanen för Grafisk kommunikation C (Skolverket, 2000), förväntas elever ta 
ansvar för produktionsprocessen från planering till färdig produkt. Min fundering är om 
detta mål är möjligt för elever att uppnå under de undervisningstillfällen som jag har 
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varit ansvarig för samt de undervisningstillfällen som jag har observerat. Jag har själv 
varit yrkesverskam inom media i allmänhet och inom grafisk kommunikation i 
synnerhet, och min erfarenhet av detta är att alla kreativa processer är beroende av 
bärande idéer. Utvecklingen av idéer ställer krav på elevers kreativa förmågor. Under 
idéarbetet är det viktigt att ta hänsyn till olika faktorer som påverkar utformningen av 
idén. Beroende på ändamål kan detta vara: Målgruppen som ska ta del av idén, 
målgruppens motivation eller budskapet med idén. Nästa steg i processen är att 
förverkliga ovanstående faktorer. Tilltalar detta målgruppen? Framkommer budskapet? 
Min erfarenhet är att en produkt utan en bärande idé upplevs som ändamålslös därför att 
den inte har tydlig målgruppsförankring eller ett genomarbetat budskap. Med andra ord 
har idén en väldigt stor betydelse för den kreativa processen och för slutprodukten.  

1.1 Problemformulering 
Jag har valt att avgränsa mig inom gymnasieämnet Media och kurserna Grafisk 
kommunikation samt Grafisk illustration. Detta för att jag själv har yrkeserfarenhet 
inom grafiska ämnen men även för att jag anser att dessa två kurser tydligt illustrerar 
behovet av kunskaper om kreativa processer.    
 
Skapande visar sig i olika former och i olika uttryckssätt, min erfarenhet är att i 
estetiska ämnen hamnar ofta idé- och förarbetet i skymundan till förmån för de estetiska 
aktiviteterna. I kursen Grafisk kommunikation, har förarbetet en stor betydelse för 
slutproduktens genomslagskraft. Här kan områden som målgryppsanalys och kunskaper 
om varumärkesstrategier ingå. Min fundering är om lärare och elever inger förarbete en 
mindre betydelse i processen än själva estetiska aktiviteten? Skolan och lärare ställs 
dagligen inför överväganden och prioriteringar. Inom gymnasieämnen ska skolan 
tillhandahålla en mängd kunskapsområden. Detta innebär att man som lärare tvingas 
göra överväganden för vilka aspekter som ska prioriteras.  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa hur man kan arbeta inom estetiska ämnen för att 
skapa kreativa miljöer, samt undersöka hur undervisningen kan ge elever verktyg för att 
utveckla sina kreativa processer.  

2.1 Frågeställningar 

• Hur kan lärare arbeta för att skapa kreativa miljöer i skolan? 
• Hur påverkar uppgiftens utformning elevers kreativitet? 
• Vilka verktyg kan eleverna använda för att utveckla sina kreativa processer? 
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3 Forskningsbakgrund 
Den tidigare forskningen som bedrivits gällande kreativitet är gedigen och omfattande. 
Med bakgrund av detta har jag valt att fokusera på definitionen av kreativitet samt olika 
synsätt på kreativitet. Detta för att redogöra för min syn på och använding av begreppet.  
 
Egon Fenyö (1990) försöker sätta fingret på kreativitet i ett försök att definiera 
begreppet i boken Om kreativitet och Flow. Detta resulterar i en vid definitionsram och 
fastställer snarare begreppets svårdefinierade art än själva definionen i sig. Nordiska 
ministerrådet (2011) påpekar i Utveckling av naturvetenskaplig talang och kreativitet ett 
tankesätt att kreativitet alltid inkluderar att skapa någonting nytt.  

3.1 Undersökning av begreppet kreativitet  

I Norstedts svenska ordbok (2006) beskrivs den som är kreativ som någon som har 
förmåga att komma med nya idéer och förverkliga detta samt anges som synonym till 
skapande. Fenyö (1990) refererar till den franska uppslagsboken Larousse från 1976, 
där kreativitet definieras som uppfinningsförmåga; att skapa någonting nytt eller 
originellt som ingen tänkt på tidigare. Han menar att denna definition syftar till att bara 
ett fåtal människor kan klassas som kreativa, som exempelvis Galilei, Newton, Einstein, 
några författare och några uppfinnare. Jag upplever att skillnaden mellan dessa två def-
initioner är att definitionen i Norstedt syftar till processen från idé till förverkligande, 
medan definitionen i Larousse syftar till att skapa en produkt och inte nödvändigtvis på 
själva processen. Fenyö försöker omdefiniera kreativitet genom att formulera en mycket 
vid definitionsram och uttrycker det på följande sätt: 
 

Kreativ är en människa som på en eller annan nivå (från den anspråkslösaste upp till ”gudomligt” 
skapande) antingen tänker eller gör något mer eller mindre nytt eller originellt, som anses 
värdefullt i något avseende av ett större eller mindre antal andra människor, eller som åtminstonde 
– för att nämna ett gränsfall – representerar någon form av värde för upphovsmannen själv (Fenyö, 
1990:28). 

 
Jag tolkar att denna vida definition står för själva processen från tankesätt till handling 
och slutligen produkten av denna process. Den kreativa processen blir per definition här 
själva kreativitetens innebörd. 
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3.1.1. Kreativa processer 
Att kreera, som är verbformen av kreativ, är en process från idé till förverkligande. Det 
är denna process som jag ämnar undersöka. När jag talar om kreativa processer så syftar 
jag på just denna process. När vi är kreativa genomgår vi en kreativ process med 
förhoppningen att hitta fram till det ögonblick när plötsligt allt blir uppenbart för oss. 
Ett klassiskt exempel på detta ögonblick är det triumferande utropet ”Heureka!”, som är 
grekiska och betyder ”Jag har funnit det!”. Detta uttryck fick sin betydelse under 
antiken av Arkimedes plötsliga insikt om hur vikten hos den undanträngda 
vattenmängden avgör vattnets lyftkraft för ett visst föremål. Betty Edwards (1992) 
menar i boken Teckna med högra hjärnhalvan, att Heureka har blivit den traditionella 
beteckningen för kreativitetens aha-upplevelse. Denna betydelse har även gett namn till 
detta examensarbete.  
 
I läroboken Grafisk kommunikation (2008) beskriver man en kreativ process som 
kreatören genomgår under ett idéarbete inför en reklamkampanj: 
 

- Insikt: Arbetet börjar med att man måste lösa ett problem. Det kan handla om 
ett nytt problem: Att lansera en ny produkt, eller att lösa gamla problem på ett 
nytt sätt: Att relansera en produkt. 

- Förberedelse: Insamling av material. Kan gestaltas i små skissartade idéförslag. 
- Mognad: Här betonar man att den inhämtade information måste få mogna och 

”ligga till sig” ett tag. Det undermedvetna måste få arbeta. 
- Idén: Idén kan ibland mogna fram sakta, men kan likaväl komma som en blixt 

från klar himmel. Man betonar här att det gäller att ta tillvara på känslan av 
trygghet, man måste tillåtas känna sig nöjd över det man skapat. 

- Pröva: Här testar man idén. Man frågar sig själv eller andra om idén verkligen 
är så bra som man först tyckte. Här märker man ofta att idén måste utvecklas 
ytterligare. 

- Vanans makt är stor: I ett reklamsyfte så menar man här att många budskap är 
utformade på samma sätt. Man betonar vikten av att försöka klä budskapet i en 
ny och annorlunda form för att öka möjligheten att nå fram. 
(Bergström, 2008) 

 
Denna kreativa process är ett exempel på den process som pågår under idéarbetet inför 
utformningen av en reklamkampanj. Man skulle kunna anta att denna process även är 
användbar på andra typer av idéarbeten med liknande karaktäristiska egenskaper inom 
medieämnet. Läroboken Grafisk kommunikation konstaterar att syftet med grafisk 
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kommunikation är att inom medievärlden förmedla budskap med text och bild. Jag utgår 
ifrån att denna kreativa process också är användbar under utformningen av exempelvis 
musikvideor, affischer, hemsidor, fotostudier eller andra moment inom mediaämnet 
som innefattar olika idéarbeten med syftet att förmedla budskap.  

3.1.2. Hjärnans olika funktioner 
Hjärnans olika funktioner har betydelse för kreativiteten. Den vänstra hjärnhalvan står 
för det analytiska och förnuftiga tankearbetet. Den högra tillskrivs kreativa och intuitiva 
egenskaper. Betty Edwards (1992) beskriver ett sätt att lära sig att teckna genom att lära 
sig att varsebli. I detta avseende innebär det att använda sig av den högra hjärnhalvans 
synsätt. Praktiskt blir konsekvensen av det att se på tecknandet med nya ögon. Hon 
menar att vi redan kan teckna, men av gammal vana använder vi den vänstra hjärn-
halvans synsätt, och det stör vår förmåga och blockerar vårt seende. Min uppfattning är 
att detta sätt att varsebli också är överförbar till ämnet media, då konsten att teckna som 
estetisk uttrycksform är en konsekvens av träning i kreativ problemlösningsförmåga, 
precis som ämnet media innehåller estetiska uttrycksformer som exempelvis 
utformningen av en affisch, som också ställer krav på en kreativ problemlösnings-
förmåga. Edwards menar att lära sig att teckna inte i första hand handlar om konsten att 
uttrycka sig på ett ark utan att träna sig i att se bättre och mer. Att lära känna båda sidor 
av hjärnan är ett viktigt steg mot att frigöra sin skapande förmåga menar Edwards. 
Denna innebörd av kreativitet är begreppets kärna som jag ämnar undersöka. När jag 
talar om kreativitet, syftar jag i första hand på sätt att se till skillnad från sätt att göra. 
Omfattande neuroforskning om hjärnans två hjärnhalvor beskriver sambandet mellan 
dessa. Edwards menar att förmågan att teckna kanske framförallt styrs av förmågan att 
ställa om till ett annorlunda sätt att bearbeta visuell information, att ställa om från den 
vänstra hjärnhalvans verbala och analytiska bearbetning till den högra hjärnhalvans 
rumsliga och globala bearbetning. 
 
Synens informationsbearbetning pekar på att förmågan att teckna kan bero på om man 
har tillgång till färdigheterna hos den underordnade högra hjärnhalvan. Förmågan syftar 
till att kunna ”koppla av” den dominanta, verbala vänstra hjärnhalvan och ”koppla på” 
den högra (Edwards, 1992). Med andra ord så handlar förmågan att teckna om att 
varsebli och träna sig i att se saker på ett annorlunda sätt och därmed skapa nya tanke-
mönster, det vill säga, att tänka utanför ramarna, eller som det ofta populärt uttrycks 
”Think outside the box”. 
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Johann Zollitsch (2003) gör en liknande analys av hjärnhalvornas funktioner i boken Att 
leda kreatörer. Medan den vänstra hjärnhalvan är kritisk, rationell och analytisk så är 
den högra hjärnhalvan intuitiv. Zollitsch menar att intuitionen är den viktigaste 
komponenten i den kreativa processen. Det är hjärnans mest effektiva tillstånd för 
problemlösning. I den kreativa processen uppmuntrar vi den intuitiva hjärnan genom att 
övertyga den om att den kommer bli sedd, hörd och litad på. För inlärning av kreativa 
mönster så menar Zollitsch att vi lär i tre steg:  
 

- Upptäcka 
- Testa 
- Skapa mönster 

 
Genom dessa steg utvecklas intuitionen från misstroende och misstänksamhet till 
förtroende och tillit. Det handlar alltså om att lära sig att lita på sin intuition. Den högra 
och den vänstra hjärnhalvan måste helt enkelt bli vänner. I en kreativ process har 
kreatören ofta en stark känsla av personlig stillhet och intensiv närvaro, den 
vetenskapliga termen för detta är ”flow” (Zollitsch, 2003).  

3.1.3. Flow 
I ett försök att närma sig de betingelser som framkallar glädje och lust gör Mihály 
Csikszentmihalyi (1990) i essän Att uppleva ”Flow” en jämförelse mellan det som 
pågår i inbrottstjuvens medvetande vid brottets höjdpunkt och hur det inte går att skilja 
från stridsflygarens-, eller kärnvapenteknikerns tillfredställelse. Samma upplevelse får 
konstnären när han arbetar på sin tavla eller idrottsmannen i en tävling.  
 

Alla dessa aktiviteter har det gemensamt att de framkallar ett tillstånd av vidgat medvetande, som 
är så lustfyllt att man ofta inte behöver någon annan belöning för det man gör än att få upprepa 
upplevelsen (Csikszentmihalyi, 1990:39). 

 
Csikszentmihalyi menar att människor kan handla på många olika sätt förutsatt att 
handlingen i sig känns tillfredställande och har en inbyggd belöning. Denna belöning är 
en slags psykisk energi i den meningen att den resulterar i arbete. Liksom alla former av 
energi så kan den inneboende belöningen användas både till att förbättra och förgöra 
människans välbefinnande. Det är därför livsviktigt att vi förstår hur den här energin 
fungerar, så att vi i största möjliga mån kan undvika att missbruka den.  
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På 70-talet utförde Csikszentmihalyi en serie undersökningar där man intervjuade 
hundratals människor om vad det är för betingelser som framkallar glädje och lust. Man 
hoppades rekonstruera upplevelsens huvudsakliga struktur, och märkte att under-
sökningarna överrensstämde i hög grad när det gällde att beskriva vad som gör 
upplevelsen så givande i sig själv. Dessa upplevelser kallar Csikszentmihalyi för flow, 
som var det ord som de tillfrågade ofta använde för att beskriva vad de kände medan de 
höll på med en njutningsfull aktivitet. Flow kännetecknas av djup koncentration kring 
en avgränsad grupp av stimuli, eller sinnesintryck, som individen själv uppfattar som 
relevanta. Exempel på stimuli kan vara motspelarens serve för tennisspelaren eller en 
viss tonbild för kompositören. Koncentrationen hindrar personen i fråga att ägna en 
tanke åt, eller ens lägga märke till, stimuli som för tillfället är irrelevant för uppgiften. 
Detta gör att en schackspelare kan sitta i flera timmar utan att märka att han/hon har en 
sprängfull urinblåsa.  
 
Csikszentmihalyi beskriver förhållanden som framkallar uppkomsten av flow. Han 
menar att det i första hand är viktigt med en uppgift som kan uppmuntra till handling 
eller utmaning. Sedan måste personen ha lämpliga färdigheter eller kapacitet som 
behövs för att svara mot den aktuella utmaningen. När den utmanande uppgiften och 
den egna förmågan balanserar varandra, framkallar situationen en upplevelse av naturlig 
motivation.  

3.1.4. Talang 
En aspekt som ofta relateras till kreativitet är begreppet talang. I Svensk ordbok utgiven 
av Svenska Akademien (2009) definieras talang som medfödd lätthet att tillägna sig viss 
färdighet. Exempel på denna färdighet kan vara kreativ talang. George Klein (1990) 
som är en av författarna i antologin Kreativitet och flow, berättar om hur politiker på 
1970-talet menade att mindre priviligerade grupper hade en lägre kreativ potential. 
Klein motsätter sig detta och menar att varje människa har en stor potentiell kreativitets-
reserv samtidigt som han betraktar politikernas inställning som farlig.  
 

Den politiker som utgår ifrån att flertalet människor inte har de nödvändiga resurserna för en 
fortsatt utveckling har frånsagt sig sitt ansvar (Klein, 1990:8). 

 
Detta politiska synsätt på kreativitet antyder att vissa människor skulle vara mer 
kreativa än andra och förutsätter samtidigt att de som inte tillhör den ”priviligerade 
gruppen” således inte heller har möjlighet att uppnå samma kreativa potential. Jag 
motsätter mig denna syn på kreativitet och begreppet talang. Jag menar att det är min 
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plikt som lärare att förhålla mig till kreativitet som något som alla kan träna och 
utveckla oavsett individ. Om jag utgår ifrån att endast vissa elever besitter denna talang, 
menar jag samtidigt att de elever som inte gör det har en lägre kreativ potential. Detta 
innebär att jag har olika förväntningar på mina elever, som i sin tur ger mina elever 
olika förutsättningar att utveckla sina kreativa förmågor. Johann Zollitsch (2003), som 
har erfarenhet inom film och TV som producent och regissör i över 20 år, menar att 
kreativitet i högsta grad går att träna och handlar mycket mer om vilja och träning än 
om medfödd talang.  
 
Istället för att fokusera på kreativ talang vill jag göra en fokusförflyttning till kreativ 
begåvning. Begåvning kan innebära någon som har exceptionellt mycket kunskaper 
inom ett område och en förmåga att omsätta detta i praktiken. Detta förutsätter istället 
att begåvningen är en konsekvens av omfattande träning, och inte nödvändigtvis är 
något medfött. Därmed ger jag mina elever samma förutsättningar att utveckla sin 
kreativa förmåga, då det förutsätter vilja och träning istället för en medfödd talang. 
 

3.2 Det sociokulturella perspektivet 

I detta avsnitt är min ambition att redogöra för sociokulturella teoriperspektiv på 
kunskap, lärande och kreativitet. Detta är en synvinkel på lärande, med andra ord ett sätt 
att uppfatta eller analysera lärande, som har utvecklats av en rad forskare, däribland Lev 
Vygotskij och Mikhail Bakhtin. 

3.2.1. Sociokulturellt perspektiv på lärande  
Sociokulturell inlärningsteori har fått sin betydelse av kulturhistorikerna Vygotskij och 
Bakhtin och pragmatikerna Dewey och Wead. Olga Dysthe (2003) beskriver i boken 
Dialog, samspel och lärande en pragmatisk kunskapssyn som Dewey och Wead 
representerar, det vill säga, att kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet där grupper 
av människor samverkar inom en kulturell gemenskap. Centralt för sociokulturellt 
perspektiv är att lärande sker genom deltagande. Samarbete och interaktion är 
grundläggande för läroprocessen, då deltagarnas samspel, språk och kommunikation är 
grundläggande element för lärande. Dysthe menar att kunskap är beroende av den kultur 
den är en del av. Kunskapen är situerad, det vill säga, invävd i en historisk och kulturell 
kontext och existerar aldrig i ett vacuum.  
 
Dysthe jämför sociokulturell teori med kognitivistisk teori, för att klargöra skillnader 
och för att visa att det teoretiska perspektivet som man lägger till grund har pedagogiska 
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konsekvenser. Den väsentliga skillnanden mellan dessa två teorier är att kognitivismen 
understryker lärande som elevers inre processer och sociokulturell teori betraktar 
lärande som deltagande i en social praktik.  
 

I kognitiv inlärningsteori, som i synnerhet är inspirerad av Piaget, är lärande alltså en aktiv 
konstruktionsprocess där eleverna tar emot information, tolkar den, knyter ihop den med vad de 
redan vet och om så krävs omorganiserar de mentala strukturerna för att den nya förståelsen ska 
passa in (Dysthe, 2003:36). 

 
Motivation och engagemang har stor betydelse oavsett vilken grundsyn man har på 
lärande. I ett sociokulturellt perspektiv betonar man dels den motivation som finns 
inbyggd i samhällets och kulturens förväntningar på sina barn och ungdomar, och dels 
så är det avgörande i vilken mån skolan lyckas skapa en god läromiljö och situationer 
som stimulerar till aktivt deltagande. Viljan att lära beror på upplevelsen av menings-
fullhet, att skapa en klassrumskultur där lärandet upplevs som meningsfullt blir således 
avgörande för motivation och engagemang. Dysthe betonar att man inom socio-
kulturella perspektiv lägger största vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i 
en kontext och att interaktion och samarbete således betraktas som helt avgörande för 
lärande. Därmed blir deltagandet i en social praktik där lärandet äger rum den 
väsentliga. Deltagandet är beroende av motivation och engagemang. Skolan och 
lärarens förmåga att skapa en god läromiljö som stimulerar till aktivt deltagande blir 
därför avgörande för lärande.  

3.2.2. Sociokulturellt perspektiv på kreativitet 
Dysthe tolkar Vygotskijs idéer om konst och tänkande och menar att enligt honom finns 
det ingen motsättning mellan fantasi och erfarenhet. Fantasi betraktas som en förmåga 
att kombinera erfarenheter, känslor och tankar. Lek som aktivitet har tre grundelement 
enligt Vygotskij, för det första frigör leken från situationsbunden handling, för det andra 
är lek och spel regelstyrda handlingar som ger träning i sociala samvaroregler, och för 
det tredje utvecklar leken barnets förmåga till självreglering och kreativitet. 
Undervisning är en vidareutveckling av samtliga tre grundelement av leken (2003). 
 
Helena Danielsson (2002), författare till boken Att lära med media, menar att skapande 
sker överallt där en människa fantiserar, kombinerar, förändrar och skapar något nytt, 
oavsett hur obetydligt detta kan uppfattas jämfört med andra samhälleliga förändringar 
och nyskapande. I boken Fantasi och kreativitet i barndomen definierar Vygotskij 
(1995) skapande:  
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Det som vi kallar skapande är ofta bara den dramatiska födelseakt som är resultatet av ett mycket 
långvarigt havandeskap, av ett fosters utveckling (Vygotskij, 1995:31). 

 
Vygotskijs syn på skapande står mycket nära det nutida begreppet kreativitet, det vill 
säga, ett skapande som inte begränsar sig till det konstnärliga området menar 
Danielsson (2002). Vygotskij talar om två grundläggande typer av skapande handlingar: 
Verksamhet som är återskapande-reproduktiv eller ”berättande”, och verksamhet som 
är kombinatorisk-kreativ. Hjärnan ses inte bara som ett organ som bevarar och 
reproducerar våra tidigare erfarenheter. Hjärnan kombinerar – kreativt bearbetar – och 
skapar nya situationer och ett nytt beteende av element ur dessa tidigare erfarenheter. 
Vygotskij menar att denna kombinatoriska kreativa aktivitet utvecklas stegvis. Fantasin 
förenas med verkligheten i fyra grundläggande samband:  
 

1. Element från verkligheten av människans tidigare erfarenheter. 
2. Sambandet mellan den färdiga fantasiprodukten och en komplex företeelse ur 

verkligheten. Fantasiprodukten beskrivs som kombinations-skapande av egna 
upplevda erfarenheter och ”sekundära” eller ”lånade” erfarenheter. 

3. Det emotionella sambandet. Man grupperar föreställningar eller händelser som 
inte har något rationellt samband, men utmärks av samma emotionella tecken. 

4. Fantasiskapelse i sig, framställningen av något fullkompligt nytt. 
(Danielsson, 2002) 

 
Enligt Danielsson menar Vygotskij att vi i mycket tidig ålder finner former för aktivt 
skapande som gestaltas i form av olika kreativa processer. Återskapande av det vi 
upplevt genom leken har stor betydelse. Förmågan att skapa konstruktioner utifrån olika 
element, dvs. att sätta samman det gamla i nya kombinationer, är själva grunden till allt 
skapande.  

3.2.3. Vygotskij och medierande redskap 
Vygotskij utvecklade idén om mediering genom redskap som en kritik mot behaviour-
ismens försök att förklara lärande genom enkla förbindelser mellan stimulus och 
respons. Företrädare för behaviourismen försökte med andra ord förklara mänskliga 
beteenden som betingade reaktioner. Roger Säljö (2005) beskriver i boken Lärande och 
kulturella redskap hur Vygotskij menade att många mänskliga förmågor och beteenden 
aldrig kan förklaras på detta sätt.  
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Våra ”högre mentala förmågor” som representeras av talanger som att minnas, lösa problem, 
kreativt skapande och andra former av viljestyrda handlingar kan aldrig reduceras till kedjor av 
betingning (Säljö. 2005:26). 

 
Vygotskij menade att för att förstå och förklara sådana förmågor måste vi inse den roll 
som redskap har i mänskliga handlingar. Säljö beskriver att mediering innebär att 
människan samspelar med externa redskap när hon agerar och varseblir omvärlden. 
Mediering kan förstås som förmedling. Förmedlingen sker då med hjälp av redskap. För 
att illustrera redskapsberoendet hos våra handlingar använde sig Vygotskij av exemplet 
om knuten på näsduken:   
 

[…] människor kan knyta en knut på sin näsduk om hon vill minnas något. Knuten tjänar då som 
ett externt hjälpmedel för att minnas, trots att en knut inte kan sägas ha denna funktion i någon 
naturlig mening (A.a.). 

 
Säljö beskriver hur knuten som redskap har omvandlats till en teckenbärare, som i 
exemplet ovan fyller en specifik psykologisk funktion att förebygga glömska. Tradi-
tionellt skiljer man mellan två slags medierande redskap:  
 

- Fysiska redskap: Av människan tillverkade föremål som exempelvis skruv-
mejseln, telefonen och datorn. 

- Intellektuella redskap: Redskap som är kommunikativa och mentala till sin 
karaktär. 

 
Säljö exemplifierar detta i verksamheten tidigt jordbruk. När människan bearbetade 
objektet, i detta fall jorden, så gjorde hon detta med hjälp av medierande redskap. 
Exempel på fysiska redskap kunde i detta avseende varit käppar, hackor, plogar. Och 
exempel på intellektuella redskap kunde vara kunskaper om odling och hur man 
bevattnar.  
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4 Kreativitet och skapande i skolans styrdokument 
Skolan som verksamhet styrs av styrdokument som utarbetats på olika nivåer. I dessa 
ingår skollagen som är framtagen av riksdagen, läroplaner framtagna av regeringen samt 
föreskrifter och allmänna råd som skolverket tillhandahåller. Min ambition i detta 
avsnitt är att redogöra för skolans ansvar samt vilken vikt läroplanerna lägger vid 
kreativitet i undervisningen.  

4.3.1. Skolans uppdrag 
Gymnasieskolans syfte är inte enbart att förbereda eleverna för yrkesverksamhet eller 
för fortsatta högskolestudier. Så här uttrycks syftet i skollagen:  
 

Gymnasieskolan ska ge en grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska formas så att det främjar 
social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra 
tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper (Skollagen (2010:800), kap 15, § 2). 

 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) konstaterar att huvuduppgiften för 
gymnasiet som skolform är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 
elever skall tillägna sig och utveckla kunskaper (Skolverket, 2006). Läroplanen lyfter 
fram skolans ansvar att skapa förutsättningar för elever, så att de genom studierna ska 
skaffa sig en grund för ett livslångt lärande:  
 

Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet 
ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna skall i skolan få utveckla sin 
förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och 
tillsammans med andra (2006:5). 

 

4.3.2. Nya läroplanen Gy11 
Kreativitet är ett genomgående examensmål för varje program i gymnasiet och inte bara 
för estetisk verksamhet. Detta återges som en generell egenskap i entreprenörskap som 
är ett nytt inslag i läroplanen Gymnasieskolan 2011 (Gy11). Entreprenörskap kan vara 
både att starta och driva ett företag, men även att vara kreativ, ta initiativ och lösa 
problem. Läroplanen konstaterar att entreprenörskap ska ingå i utbildningen på alla 
program, ett exempel på hur det kan ingå i Estetiska programmet kan vara att eleverna 
får arbeta med eget skapande, presentera sina gestaltningar och produkter på olika sätt 
och pröva sin egen förmåga att ta fram nya idéer (Skolverket, 2011).  
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För estetisk verksamhet lyfts kreativitet och skapande fram som centrala delar för 
utbildningen. Nedanstående citat är ett utdrag av examensmålen för Estetiska 
programmet i läroplanen Gy11.  
 

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i samverkan 
med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer  
med estetiska uttrycksmedel (2011:227). 

 

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande 
ska vara centralt för utbildningen (A.a.).  

 

Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Eleverna 
ska få möjlighet att reflektera över och öka sin förståelse av kvalitet och kommunikation genom 
diskussion om egna och andras arbeten (A.a.). 

 
Att skapa innebär att eleverna själva ska producera estetiska uttryck. Läroplanen betonar 
att för att kunna göra det behöver eleverna, förutom kunskaper om själva hantverket, 
även kunskaper om analysmetoder samt om teorier för kommunikation och bildspråk.  

4.3.3. Gamla läroplanen Lpf94 
Då skolan i dagsläget befinner sig under reform så innebär det för elever som påbörjade 
sin gymnasieutbildning innan reformens start att de läser enligt föregående läroplan, 
alltså Lpf94. Den väsentliga skillnaden mellan de två läroplanerna är att kreativitet och 
skapande har fått en mycket större och tydligare betydelse i läroplanen Gy11. I Lpf94 
(2006) anges som kunskapsmål att varje elev som har slutfört sin ut-bildning kan hämta 
stimulans ur ett estetiskt skapande och kulturella upplevelser (Skolverket, 2006). Ordet 
kreativitet återfinns inte i läroplanen Lpf94. 

4.3.4. Kursplanerna för Grafisk illustration & Grafisk kommunikation 
I kursplanen för Grafisk illustration, som är ett valbart ämne i Mediaprogrammet, ligger 
fokus på elevernas förmåga att utveckla sitt eget bildskapande. Vidare ska kursen ge 
kunskaper att gestalta en idé i bildform som illustration till en text. Arbetsprocessen har 
stor betydelse i kursplanen:  
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[Eleven skall] kunna arbeta med hela arbetsprocessen från kundkontakt och idé till färdig produkt 
och föreslå lösningar som också innefattar ekonomiska och tekniska överväganden. (Skolverket, 
2000). 

 
Betygskriterier för kursen innefattar att, för att eleven ska uppnå betyget Väl godkänt så 
ska eleven använda färg, form och symboler på ett kreativt sätt.  
 
Kursplanen för Grafisk kommunikation C tar fasta på samarbete, ansvarstagande och 
självständighet:  
 

Kursen skall ge kunskaper i produktionsplanering och ekonomi samt utveckla samarbete, 
ansvarstagande och självständighet i arbetet med grafiska produkter (Skolverket, 2000). 

 
Betygskriterier för betyget Godkänt innefattar att eleven arbetar med hela produktions-
processen från planering till färdiga original för tryckta och digitala medier. Kriterier för 
betyget Mycket Väl Godkänt innefattar att eleven tillämpar kunskaper på ett 
nyskapande sätt, utvärderar den färdiga produkten samt ger förslag på alternativa 
lösningar. 
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5 Metod 
Eftersom denna undersökning syftar till att söka reda på hur undervisningen kan ge 
elever verktyg för kreativa processer så kommer jag att bedriva en studie utifrån ett 
kvalitativt perspektiv i form av kvalitativa intervjuer. Undersökningen kommer att 
beröra både lärare och elever.  

5.1 Det kvalitativa perspektivet 

I ett traditionellt kvantitativt förhållningssätt är syftet att betrakta den omgivande 
verkligheten mer eller mindre objektivt. I det kvalitativa perspektivet ser man den 
istället subjektivt. Jarl Backman (2008) skriver i boken Rapporter och uppsatser att 
verkligheten i ett kvalitativt perspektiv är en individuell, social och kulturell 
konstruktion. Han menar att intresset förskjuts till att studera hur människan uppfattar 
och tolkar den omgivande verkligheten, till skillnad från hur man i ett traditionellt 
kvantitativt perspektiv observerar, registrerar och ”mäter” en mer eller mindre given 
verklighet. Syftet med att använda sig av ett kvalitativt perspektiv i denna undersökning 
är att söka svar på hur elever och lärare uppfattar den miljö som de verkar i samt de 
kreativa processer som eleverna genomgår.  
 
Beskrivningen av tillvägagångssättet har en stor betydelse för metoden och 
undersökningen. Backman menar att syftet med att beskriva det totala tillväga-
gångssättet i detalj är replikation och evaluering. Replikation betyder att metoden ska 
vara möjlig för någon annan att upprepa under exakt identiska förhållanden, med andra 
ord så ska det vara möjligt för en utomstående att kontrollera resultaten. Evaluering 
innebär en värdering av empirin, dvs. att ha synpunkter på val av metodik och beskriva 
hur detta uppfyller ändamålet (Backman, 2008). Backman har en traditionell 
naturvetenskaplig bakgrund, där objektiviteten har stor betydelse för forskningens 
trovärdighet.  
 
Jag har beskrivit tillvägagångssättet för att uppnå trovärdighet i forksningen, och för 
tillförlitligheten i mitt resultat. Jörgen Dimenäs (2007) beskriver i boken Lära till lärare 
vikten av verifiering i pedagogisk forskning. Enligt Dimenäs så finns det inte några 
absoluta, oföränderliga sanningar om kunskap eller om genomförande av en 
undersökning. Han betonar vikten av att kunna verifiera sin kunskapsproduktion. 
Således ska metoden redogöra tillvägagångssätt, för att säga vilken giltighet och till-
förlitlighet resultatet har. Syftet med verifieringen är att forskningens resultat ska uppnå 
trovärdighet i sammanhanget. Dimenäs beskriver tre verifieringskriterier som i första 
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hand är introducerade inom kvantitativ forskning, men som också bör användas som 
verifieringsaspekter gällande kvalitativ forksning:  
 

- Replicerbarhet: I vilken mån en undersökning är replicerbar. Inom en kvalitativ 
forskning, där individen tillika forskaren är undersökningsinstrument blir 
replicerbarhet svårt att åstadkomma. Men genom att tillägna sig en likvärdig 
social funktion som tidigare genomförda studier är det möjligt att åstadkomma 
replicerbara förutsättningar. Med bakgrund av detta redogör jag i detalj alla 
tänkbara faktorer i min urvalsprocess. 

- Reliabilitet: I vilken mån det finns en begrepps- och definitionsmässig 
överrenstämmelse mellan forskare inom ett gemensamt forskningsområde. 
Reliabilitet är likvärdigt med tillförlitlighet. Jag har använt mig av en begrepps-
apparat om kreativitet som är relevant för min forskning och uppnår på detta sätt 
reliabilitet. 

- Validitet: Huruvida det finns en logisk följdriktighet mellan forskningsresultat 
och de använda metoderna. Dimenäs menar att begreppet validitet kan översättas 
med giltighet (Dimenäs, 2007). Då jag undersöker attityder hos elever och lärare 
så validerar metoden kvalitativa intervjuer mitt resultat, då kvalitativa intervjuer 
ofta ger intressanta svar på attityder.  

 
Dimenäs konstaterar att hur forskare menar att kvalitativ forskning bör utveckla sina 
egna verifieringsdefinitioner att diskutera forskningsresultatet mot. Förslag som 
presenteras är att diskutera i termer av ”trustworthiness” som kan översättas som 
trovärdighet och ”authenticity” som kan översättas som authencitet:  
 

- Trustworthiness: Innebörden förklaras i fyra kriterier. Credibility, som 
åstadkomms genom att forskningen relateras till den tradition inom vilken den 
hör hemma i. Transferability, som innebär forskarens reflexiva berättelse vilken 
ligger till grund för analys. Dependability, som kan förklaras som en granskning 
av ett sammantaget forskningsmaterial. Samt Confirmability, som jämförs med 
objektivitet på det viset att forskarrollen bör frigöras från handlingar i god tro. 
För att uppnå trustworthiness fyra kriterier redogör jag för användandet av den 
valda metoden kvalitativa intervjuer, och genom att ta del av tillräckligt 
forskningsmaterial, samt en gedigen granskning av materialet och till sist genom 
att förhålla mig objektivt i den mån att jag frigör mig själv från handlingar i god 
tro, genom att basera mitt resultat på fakta utifrån intervjuade informanter. 
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- Authenticity: Authenticity har fem subkriterier som är relaterbara till vilken 
betydelse forskningsresultatet har för praktiken, och inte direkt kopplade till 
forskarrollen eller undersökningsinstrument. Fairness, på vilket sätt de olika 
deltagarperspektiven blir representerade med de forskningsresultat som läggs 
fram. Ontological authenticity, huruvida forskningsresultatet bidrar till att skapa 
förståelse för den sociala miljöns betydelse för olika fenomen. Educative 
authenticity, om forskningsresultatet bidrar till förståelse mellan olika individers 
perspektiv i olika sammanhang. Catalytic authenticity, huruvida forsknings-
resultatet har bidragit som impulsgivare för att åstadkomma förändring. Det 
femte kriteriet, Tactical authenticity, hanterar frågan om forskningsresultatet har 
bidragit till att stödja individer till att handla och agera (A.a.). För att uppnå 
authenticity har jag aktivt valt informanter som representerar båda könen, samt 
olika skolmiljöer genom att välja informanter från två olika skolor. Resultatet 
skapar förståelse för den sociala miljöns betydelse genom att redogöra för de två 
skolorna ingående. Eftersom metoden är kvalitativa intervjuer och då jag 
undersöker attityder så bidrar resultatet till förståelse mellan olika individers 
perspektiv i olika sammanhang. 

 
Dimenäs menar att kriterierna för authenticity hjälper forskaren att kunna anta ett 
kritiskt förhållningssätt under tiden studien genomförs. 

5.1.1 Intervjuer 
I denna studie har sammanlagt nio informanter från två olika skolor medverkat, varav 
sju elever i två fokusgrupper, samt två lärare var för sig. För mer utförlig information 
finns en beskrivning av medverkande i kapitel 5.3. 
 
De vanligaste metoderna i det kvalitativa forskningsparadigmet innefattar intervju och 
olika slag av deltagande. Backman (2008) menar att intervjuer ställer mycket stora krav 
på den som genomför de utifrån ett kvalitativt perspektiv. Bo Johansson och Per Olov 
Svedner (2010) som har skrivit boken Examensarbetet i lärarutbildningen menar att 
anledningen till varför den kvalitativa intervjun används med stor frekvens inom lärar-
utbildningen är för att den ofta ger intressanta resultat om elevens attityder, för-
kunskaper och värderingar respektive lärarens syn på elever, undervisning och 
planering. De menar att om intervjun används rätt så kan den ge kunskap som är direkt 
användbar i läraryrket. Egenskaper mellan olika former för kunskapssökande varierar 
beroende på val av metodik. En strukturerad intervju består av både fasta frågeområden 
och fasta frågor. I en kvalitativ intervju är endast frågeområden bestämda, medan 
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frågorna kan variera från intervju till intervju. Syftet med den kvalitativa intervjun är att 
få så uttömmande svar som möjligt. Min undersökning utfördes med kvalitativa 
intervjuer, dels för att få så uttömmande svar som möjligt men också för att undvika att 
intervjuerna skulle upplevas som formella, och för att istället uppmuntra till givande 
diskussioner i fokusgrupperna. 

5.2 Forskningsetiska principer 

Forskningsetiska principer har utgivits i form av en skrift, Forskningsetiska principer 
inom humanistik-samhällsvetenskaplig forskning av Vetenskapsrådet. Dimenäs (2007) 
menar att skriften tar sin utgångspunkt i att det finns krav på att forskning bedrivs till 
gagn för samhället och dess medlemmar. Med andra ord ska forskningen vara relevant 
och beröra områden av betydelse för samhällets utveckling. Vetenskapsrådet (2002) 
konstaterar i skriften att principerna är avsedda att vägleda den enskilda forskaren vid 
planering av projekt. Samhällets medlemmar har ett berättigat krav på skydd mot 
otillbörlig insyn, psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Därför har 
Vetenskapsrådet utformat individskyddskravet, som är en självklar utgångspunkt för 
forksningsetiska överväganden. Individskyddskravet konkretiseras i fyra huvudkrav på 
den genomförda forskningen:  
 

- Informationskravet: Forskaren ska informera uppgiftslämnare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

- Samtyckeskravet: Forskaren ska inhämta uppgiftslämnares samtycke. 
- Konfidentialitetskravet: Uppgiftslämnare ska garanteras anonymitet. 
- Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

5.3 Medverkande 

Totalt har sju elever och två lärare medverkat som informanter. Informanterna studerar 
och undervisar vid två olika gymnasieskolor i en medelstor stad i norra Sverige. För 
läsbarhetens skull namnges de två olika skolorna som Bergskolan och Kronskolan, 
dessutom har samtliga informanter figurerade namn, för att garantera informanternas 
och skolornas anonymitet. Eleverna vid Bergskolan läser Teknikprogrammet med 
inriktning grafisk form. Kronskolans elever läser Mediaprogrammet, inriktning grafisk 
form. Båda skolorna drivs i kommunal regi. Bergskolan är en stor skola till elevantal, 
men är allmän i det avseende att den inte har någon speciell inriktning på verksamheten. 
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Kronskolan är mindre till elevantal än Bergskolan, men är tydligt inriktad på estetisk 
verksamhet, då många estetiska gymnasieprogram huserar på denna skola. Samtliga 
elever går i årskurs 3. 

5.3.1 Urvalsprocess 
Kontakten med skolorna upprättades i första hand med respektive lärare för vardera 
kursmoment. Efter att godkännande inhämtats från lärarna, besökte jag klasserna för en 
kortare information om studiens syfte. Varpå intresserade elever och lärare fick 
förfrågan om att medverka som informanter. Efter elevernas och lärarnas samtycke till 
medverkan, bestämdes tider för respektive intervjuer.  
 
Intervjuerna skedde utanför lektionstid i respektive skolors lokaler. Inför varje intervju 
presenterades kort studiens syfte. Därefter fick informanterna ta del av fem 
frågeområden i pappersform, inom vilka intervjufrågorna skulle baseras på. 
Informanterna informerades om deras rättigheter i enlighet med forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna spelades in med ljudupptagning och 
transkri-berades i efterhand. Frågeställningarna var samma för samtliga informanter, 
men ställdes i olika ordningsföljd, då svaren i en del av intervjuerna naturligt ledde till 
senare frågeställningar. Intervjufrågor finns presenterade som bilaga.  
 
Eleverna vid Bergskolan intervjuades i fokusgrupper två och två. Fokusgrupperna 
bestod av en kille och en tjej. Eleverna vid Kronskolan intervjuades i en fokusgrupp 
med tre informanter, varav fokusgruppen bestod av endast tjejer. Respektive lärare 
intervjuades enskilt.   
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6 Faktorer som påverkar elevers kreativitet 
Resultaten redovisas utifrån de kategorier som jag funnit vid analysen av 
informanternas svar. Vid sammanställningen av intervjuerna delades svaren in i fem 
kategorier som uppstod i relevans till informanternas svar. För varje kategori redovisas 
elevers syn på denna i relation till lärare. De två medverkande skolorna Bergskolan och 
Kronskolan redovisas tillsammans. 
 
Informanter Bergskolan:  Informanter Kronskolan: 
Anders, lärare på Bergskolan. Monika, lärare på Kronskolan. 
Jessika, elev.   Julia, elev. 
Rasmus, elev.  Elin, elev. 
Maria, elev.   Frida, elev. 
Daniel, elev. 

6.1 Att välja utbildning efter intresse 
Första kategorin Att välja utbildning efter intresse, behandlar frågor om intressets 
betydelse för valet av gymnasieprogrammet och valda inriktningar. 

6.1.1 Elever om att välja utbildning efter intresse 
På frågan om val av gymnasielinje svarade Maria att valet gjordes utifrån att 
inriktningen verkade intressant. Rasmus svarade också att intresse hade en betydelse 
men poängterade samtidigt att valet berodde även på bristen av valmöjligheter. 
 
- Jag valde det för att det verkade intressant och det var bland dem få linjer som jag kom in på 
och samtidigt såg som ett alternativ, säger Rasmus. 
 
- […]För att beskrivningen av själva inriktningen verkade intressant, det här med bild och text, 
menar Maria. 
 
Tidigare erfarenheter av estetiska uttrycksformer hade betydelse för Jessika och Daniel 
vid valet av gymnasielinje. 
  
- Jag höll på lite med Photoshop elements [innan gymnasiet]. Så jag tänkte, då kan jag ju 
utveckla det, berättar Jessika. 
 
- Jag har hållit på med mycket Photoshop och älskar att rita, teckna, sketcha och så, säger 
Daniel. 
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Intresse inom inriktningen varierar för eleverna. Daniel berättar att han gillar att skapa 
digitalt, medan Rasmus anger förståelsen av människors påverkan av reklam och bild. 
Maria menar att möjligheten att få arbeta självständigt kreativt intresserar henne.  
 
Intresset för fotografering hade stor betydelse för valet av gymnasielinjen Media-
programmet menar Julia, men poängterar att hon sedan ändrade uppfattning under första 
läsåret och valde därför inriktningen Grafisk form.  
 
- Det första året fick man prova på lite av alla delar, och då märke man vilka som man tyckte 
passade bäst. Graf [grafisk form] passade mig på alla plan, berättar Julia.  
 
Frida berättar att hon var intresserad av att skriva och fotografera. Men menar att hon 
valde inriktningen grafisk form för att hon trodde att det skulle vara svårt att få jobb 
som fotograf efter gymnasiet. Elin tyckte att inriktningen lät intressant och menar att 
hennes förväntingar på inriktningen har uppfyllts. 
 
Under intervjun kommer eleverna in på planer efter gymnasiet. Julia berättar att hon vill 
studera vidare vid universitet med grafisk form, reklam och visuell kommunikation. 
Både Julia och Frida menar att praktiken har stor betydelse för möjligheten att söka 
vidare utbildning eller jobb. 
  
- Jag försöker nu när vi har praktik, att knyta så många kontakter som möjligt så att man lättare 
kan få jobb sen, menar Frida. 
 
- Det är också ett bra sätt att få referenser, ifall man söker jobb eller skolor, säger Julia.  

6.1.2 Sammanfattning att välja utbildning efter intresse 
Till stor del har valet av gymnaslinje för tillfrågade elever att göra med intresse, samt 
till viss del med tidigare erfarenheter av estetiska uttrycksformer. Av sju tillfrågade 
elever svarar sex elever att intresse för estetiska uttrycksformer var en viktig faktor för 
valet av gymnasielinje. Till liten del har högskolebehörighet betydelse för valet av 
gymnasielinje för tillfrågade elever. Vad som intresserar inom inriktningen grafisk form 
varierar för samtliga informanter. 
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6.2 Uppgiftens utformning 

Kategorin uppgiftens utformning, gäller vilken betydelse uppgiftens utformning har för 
elevers kreativitet. 

6.2.1 Elever om uppgiftens utformning 
Rasmus berättar att uppgifter med få ramar kräver en god kreativ förmåga, och anser att 
uppgiften, för honom, blir svårare med mindre ramar, därför att uppgifter med få ramar 
ger för mycket valmöjligheter. 
 
- De är jobbiga och komplicerade. Det finns alldeles för mycket att välja på. Jag har dålig 
kreativ förmåga, jag har svårt för att komma på saker själv. Det blir ofta att jag sitter jättelänge 
och funderar på vad jag vill göra, säger Rasmus. 
 
Maria tycker att det är bra med uppgifter med få ramar, då hon har lätt för att utforma 
idéer och menar att för mycket ramar hämmar idéutformningen.  
 
- Jag tycker att det är bättre att ha lite friare tyglar, att få göra lite som man vill, menar Maria.  
 
Daniel menar att han kan prestera bättre med uppgifter med få ramar, för att han då 
känner större frihet och att läraren litar på honom. Jessika menar att uppgifter med få 
ramar kräver mycket kreativitet. Men konstaterar samtidigt att uppgifter med många 
ramar kan vara bra för vissa, för att de ska komma igång med arbetet.  
 
Jessika betonar vikten av att få göra betydelsefulla uppgifter.  
 
- Det som jag tycker är roligt är att göra betydelsefulla uppgifter. Typ som aulorna vid gjorde 
[fönsterdekor], när det faktiskt blir någonting. Istället för när det bara blir en bild som ligger i en 
mapp på datorn någonstans, säger Jessika. 
 
Daniel instämmer och berättar att han höjer sin prestation eftersom det ska bli någonting 
som andra kommer att titta på. Han konstaterar det faktum att arbetet görs tillgängligt 
för andra blir en drivkraft. Daniel och Jessika konstaterar att det var bra att det arbetet 
gjordes som ett grupparbete, och menar att grupparbeten kan vara väldigt givande 
förutsatt att gruppmedlemmarna kompletterar varandra.  
 
Rasmus menar att uppgifter som är betydelsefulla har stor betydelse för hans kreativa 
förmåga, därför att det blir lättare för honom att sätta in uppgiften i ett sammanhang, 
och då blir det lättare för honom att komma på idéer vad han vill ha just där. 
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Maria menar att uppgifter som riktar sig till hennes egen målgrupp är lättare att relatera 
till, och således lättare att komma på idéer för. 
 
Elin berättar att hon upplever att uppgifterna i ämnet grafisk illustration är otydligt 
utformade. Hon konstaterar att huruvida man har tolkat rätt eller fel innebär att man är 
på rätt spår eller inte, snarare än om man har gjort rätt eller fel. För Elin existerar inte 
rätt eller fel i estetiska ämnen. Hon menar att det istället handlar om huruvida hon är på 
rätt spår eller inte. Därför upplever hon det som frustrerande när uppgifter är otydligt 
utformade. Julia instämmer i att det är frustrerande men konstaterar samtidigt att 
förmågan att kunna tolka är viktigt för framtida arbetsliv.  
 
Julia menar att hon inte kan utvecklas med uppgifter utan tolkningsmån. 
 
- Man har ju ingen chans att utvecklas om nån säger åt en precis hur man ska göra. Men om man 
istället får 4 ledord, och sen får fylla igen emellan dem, då har man ju själv chans att utvecklas 
under tiden, säger Julia. 
 
Frida menar att uppgifter som inte förutsätter en tolkningsmån inte heller är roliga, för 
att då känns det inte som hennes eget. 
 
Elin konstaterar att uppgifter med få ramar är bra i ämnet grafisk illustration, men 
poängterar att det är viktigt att föra en dialog med läraren så att man inte är på ”helt fel 
spår”. 
 
Frida berättar att hon känner sig låst om uppgifter har många fasta ramar. 
 
- Om jag får i uppgift att illustrera en abstrakt naturbild, så vill jag inte känna mig låst. För om 
jag känner mig låst, så blir det inte lika roligt, och då har jag svårt att motivera mig. 
 
Julia tycker att uppgifter med många ramar inte hämmar kreativiteten i längden, men 
just för tillfället, då hon upplever att hon måste utesluta så mycket.  

6.2.2 Lärare om uppgiftens utformning 
Anders menar att det är viktigt att uppgifterna är nära elevers verklighet, alltså den 
livsmiljö som eleverna befinners sig i. Han menar att eftersom eleverna på fritiden ofta 
befinner sig på internet, blir internet också en trygg plattform för elever att redovisa sina 
altser på. 
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- Det dem producerar och kommunicerar göra dem via webben. Det är ingen idé att man låter 
dem hänga upp sina grejer på en tavla, det måste på något vis alltid vara tillgängligt och de ska 
kunna se det i olika sammanhang, berättar Anders. 
 
Anders konstaterar att uppgifter med få ramar fungerar bra förutsatt att de kompletteras 
med uppgifter med väldigt mycket ramar. 
 
- Det fungerar bra med uppgifter som har med det tematiska, stora, fria arbetet att göra men 
samtidigt är det viktigt med fokuspunkter, eller uppsamlingsheat. En 17-18-åring är väldigt 
begränsad, så till vida att de har en livsvärld som är 17-18 år. Då måste man låta dem få inblick 
i hur andra tänker och visa hur andra gör, menar Anders. 
 
Han poängterar att det är viktigt att låta elever se, härma och på så vis lära sig av andra. 
Anders menar att det är oansvarigt att ge elever absoluta fria händer, då majoriteten av 
eleverna inte har förmågan att finna kreativiteten utan fokuspunkter.  
 
- Kreativiten kommer i en fysisk aktivitet, det kan vara när man ritar, skissar eller när man tar en 
promenad, men framförallt kommer inte kreativiteten av att sitta och stirra på en [dator]skärm, 
säger Anders. 
 
Anders försöker utforma uppgifter som är anknytna till företag eller till skolan, för att 
eleverna ska få möjlighet att arbeta gentemot en motpart. Men han konstaterar att den 
typen av uppgifter förutsätter att eleverna ges tillräckligt med tid. Han menar också att 
som lärare måste han ta hänsyn till att elever har olika ambitionsnivåer, och då blir det 
hans uppgift att ge varje elev en möjlighet att uppnå den ambitionsnivån som eleven har 
uppsatt.  
 
När Monika utformar uppgifter i ämnet grafisk illustration så menar hon att det är 
viktigt att det ska vara illustrativt, alltså bilder i någon form. Hon försöker göra 
avvägningar mellan det hantverskmässiga och det konstnärliga, för att på så vis hitta en 
balans som passar samtliga elever.  
 
Monika menar att huruvida uppgifter har få ramar eller mycket ramar har att göra med 
syftet med uppgiften. Hon konstaterar att uppgifter med för löst hållna ramar ofta 
resulterar i att elever tolkar uppgiften väldigt fritt. Om eleverna ska arbeta inom ett nytt 
område, så tror Monika att om det blir för fritt så finns det en stor risk att eleverna göra 
för konventionella saker. Hon menar att om man ger de fasta ramar, och är tydlig med 
att berätta vad eleverna ska uppnå så tror hon att de faktiskt lär sig mer, därför att de 
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förstår syftet med uppgiften. Monika berättar hur hon tror att fasta ramar kan vara 
användbara för att överkomma ”skräcken” för den vita duken. 
 
- […]Du har bara den vita duken och ska fylla den med något, utan några som helst ramar. Det 
är ett klassiskt problem som hämmar kreativiteten. Då tror jag att det är bra om någon säger att 
man ska ha ett speciellt mål för uppgiften, då blir det lättare, iställer för ”Gör vad du vill…”, det 
är ju jättesvårt, menar Monika.  
 
Behov av ramar har att göra med elevers mognad, mentalt samt formässigt, enligt 
Monika.  
 
- Jag tror att de som är både mogna mentalt och formmässigt, kan hitta sina ramar själva. Men 
dem är väldigt få, så därför tror jag att generellt fungerar de flesta bättre men fasta ramar, menar 
Monika. 
 
Monika menar också att uppgifter med få ramar inte ger alla elever samma chans och 
således är orättvisa, eftersom elevernas resultat då bygger på deras egna erfarenheter. 
Elever har olika erfarenheter till ämnet beroende på uppväxtförhållanden, anser Monika.  

6.2.3 Sammanfattning uppgiftens utformning 
Två elever framhåller uppgifter som de upplever som betydelsefulla uppgifter. Med 
betydelsefulla uppgifter menar de saker som finns i verkligheten och ger utformning av 
fönsterdekor till skolans lokaler som ett exempel. Tre elever menar att uppgifters 
otydliga utformning gör att de blir svårtolkade och upplever detta som frustrerande, men 
poängterar att förmågan att tolka har en stor betydelse för framtida arbetsliv. Fyra av sju 
tillfrågade elever föredrar uppgifter med få ramar. Lärare Anders på Bergskolan, 
försöker utforma uppgifter gentemot en motpart i form av ett företag eller en skola. 
Detta kan relateras till den form av uppgift som två av eleverna benämnde som 
betydelsefulla uppgifter. Läraren Anders menar att uppgifter med få ramar fungerar bra, 
men konstaterar att det förutsätter att elever behöver fokuspunkter för att finna 
kreativiteten. Läraren Monika, menar att uppgifter med få ramar är orättvisa då 
konsekvensen av få ramar blir att resultatet bygger på elevers egna erfarenheter, och 
elever har olika erfarenheter beroende på sociala faktorer som exempelvis 
uppväxtförhållanden.  

6.3 Motivation att skapa 

Kategorin motivation att skapa, handlar om motivationens betydelse för kreativiten, 
samt hur elever och lärare skapar motivation. 
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6.3.1 Elever om motivationens betydelse 
Maria menar att uppgiften i sig kan motivera, förutsatt att uppgiften är intressant och 
tilltalar henne. 
 
- Om läraren sa att vi skulle få göra vår egen affisch, då skulle jag känna, åh vad roligt. För när 
man tycker att saker är roliga så går det liksom bra, då kommer man med många idéer och då 
flyter det bara på. Jag tror att själva uppgiften har betydelse för hur väl man gör den. För om 
man tycker att det är intressant då blir man mer motiverad, säger Maria. 
 
Daniel menar att han blir motiverad när han känner att det han håller på med är roligt 
och intressant. 
 
- Om jag inte är intresserad av det jag håller på med, så kan jag inte vara kreativ inom det, 
menar Daniel. 
 
Daniel tycker att motivationen har stor betydelse för kreativiteten. Han menar att 
uppgiften måste vara rolig, intressant och motiverande. Det måste finnas ett intresse för 
det man håller på med, menar Daniel. 
 
Jessika menar att motivationen blir en drivkraft för att utveckla sin kreativitet. När man 
tycker att uppgiften är intressant och motiverande så uppstår tillståndet ”flow”.  
 
Rasmus nämner också begreppet ”flow” som en konsekvens av att vara motiverad. När 
han ställdes frågan: ”När jag säger ”flow”, vad tänker du på då?”. Menade Rasmus att 
när han blir motiverad och intresserad av en uppgift, så uppstår sinnestillståndet ”flow”. 
Han beskrver ”flow” som att han får massor av positiva faktorer i kroppen som gör att 
han vill fokusera hela sin medvetenhet på just den uppgiften. Vid det tillfället känns allt 
annat ointressant, menar Rasmus.  
 
Julia menar att om lärare är motiverade själva, så kan det motivera henne i sin tur. Så 
länge det inte övergår i trams. På så vis känner man en värme när man kommer in i 
klassrummet, och då är det mycket lättare att komma igång.  
 
Elin berättar hur en lärare som hon har haft motiverade henne genom att vara tydlig med 
vilka förväntningar han hade på eleverna, men också vad eleverna kunde förvänta sig av 
honom.  
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- Han gav oss världens jobbigaste uppgift, men alla tog sig igenom den. För att han fanns där 
som ett stöd och motiverade oss igenom hela uppgiften, säger Elin. 
 
Hon beskriver det som att läraren ingick ett avtal med eleverna, och konstaterar att det 
inte var ett svårt avtal att fullfölja. Elin berättar att förväntingarna var väldigt enkla, och 
då blev det enkelt att leva upp till de förväntningarna.  

6.3.2 Lärare om elevernas motivation 
Anders menar att han försöker motivera sina elever genom att föra en öppen dialog och 
hålla den levande. Han menar att kommunikation är viktigt för miljön. Och en god miljö 
kan motivera eleverna till att utvecklas. Han försöker även att inspirera eleverna genom 
att visa på sitt eget arbete, samt andras arbeten och hur man har arbetat ur ett historiskt 
perspektiv. Sen anger han även att han försöker ge uppgifter som inte begränsar 
eleverna, så att de känner att lärarens föreställningar inte begränsar eleverna. 
 
- Det ska kännas, från elevernas perspektiv, att ”vad jag än gör så kommer det inte att bli tokigt 
eller fel”. Det finns liksom inget facit, det är eleverna själva som bestämmar hur slutresultatet 
kommer att se ut, menar Anders. 
 
Vidare menar Anders att hans egen passion kan motivera eleverna. Han konstaterar att 
det finns lektioner som han har genomfört bättre, just för att han har haft flow, för att 
det är något som har varit aktuellt just då, något som han brann för just då.  
 
Monika försöker motivera elever genom att skapa förutsättningar för alla att lyckas. Det 
kan exempelvis vara att se till att alla elever får en likvärdig kunskapsgrund. Hon 
försöker också inspirera eleverna genom att visa på kunskaper som i sin tur kan väcka 
en nyfikenhet hos eleverna.   
 
Monika menar att engagemang är en viktig del i att vara kreativ. 
 
- Om du försöker vara engagerad så är det oundvikligt att du blir kreativ. Engagemang skapar 
intresse, man lyssnar och intresserar sig för olika aspekter, och blir kreativ i tankar och 
handlingar, menar Monika.  

6.3.3 Sammanfattande om motivation 
Till stor del anser de tillfrågade eleverna att kreativiten är beroende av motivationen. 
Hur eleverna motiveras varierar från person till person. Fyra av de tillfrågade eleverna 
konstaterar att motivation handlar om huruvida uppgifterna känns intressanta eller inte. 
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Två elever konstaterar också att inspiration har betydelse för motivationen. En lärare 
menar att han försöker motivera eleverna genom att föra en öppen dialog och hålla 
dialogen levande. En lärare menar att ett sätt att motivera eleverna är att visa på 
kunskaper som inspirerar eleverna och förhoppningsvis väcker deras nyfikenhet.  

6.4 Hinder för kreativiteten 

Kategorin hinder för kreativiteten, handlar om faktorer som hämmar kreativiteten eller 
som hindrar kreativa processer för elever. 

6.4.1 Elever om hinder för kreativiteten 
Jessika berättar att ett hinder som hon stöter på under arbetsprocessen är distraktioner. 
Daniel instämmer och konstaterar att små som stora distraktioner blir till hinder för att 
de är ivägen, men poängterar att det ibland kan vara nödvändigt för att komma bort från 
uppgiften om han känner sig låst och har idétorka. Då kan distraktioner hjälpa att 
”komma bort” anser Daniel. 
 
Jessika anger även ett dåligt humör som ett hinder. Trötthet, ork är saker som hindrar 
henne att vara kreativ menar Jessika. 
 
Rasmus menar att en oförmåga att komma på idéer hindrar honom att vara kreativ. Då 
menar han att fasta ramar hjälper honom att rikta in honom.  
 
- För mig är det svårt att komma på precis det där lilla som jag faktiskt vill göra. När det är fritt 
så har jag svårt att begränsa mig själv. Men med fasta ramar så är det lättare för mig att vara 
kreativ inom de ramarna, menar Rasmus 
 
Maria anger tidspress som ett hinder. Hon menar att hon behöver mycket tid på sig 
därför att hon lägger ner mycket tid på idéarbetet, och menar att tidspress gör henne 
stressad. Hon föredrar istället mer ungefärliga deadlines, så att hon på så vis slipper 
känna tidspress. Både Maria och Rasmus menar att de ofta sätter upp för höga mål och 
menar att de ofta blir besvikna när slutprodukten inte ser ut som de tänkte från början. 
Det blir då till ett hinder för de. 
  
Elin berättar att när hon har många andra åtaganden i skolan, som exempelvis många 
prov, eller hemuppgifter i allmänhet, så blir hon trött och kan inte koncentrera sig 
tillräckligt på uppgifter som kräver kreativ förmåga. Frida instämmer och menar att när 
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man blir trött så tappar man inspirationen till att utvecklas kreativ. Julia konstaterar att 
hon inte kommer på kreativa idéer när hon är stressad.  
 
Julia menar att musik kan vara ett bra sätt att överkomma hinder. För det kan betyda att 
man lättare kan koncentrera sig och på så vis kan komma på kreativa idéer. Musik kan 
också innebära att man i tankarna kan färdas någon annanstans och kan då se på 
uppgiften med andra ögon. 
 
Julia konstaterar att otydliga instruktioner hindrar henne att vara kreativ.  
 
- Om man inte förstår uppgiften, då vet man inte vad man ska göra, och då kan man ju inte vara 
kreativ eller utvecklas, säger Julia. 
 
Frida menar att begränsningar är ett hinder för henne, för att hon då inte kan tänka helt 
fritt och då måste hon ta tillbaka massa kreativa idéer för att de inte passar in. Hon 
konstaterar att ett dåligt humör hindrar henne. Hon poängterar vikten av att ha en bra 
inställning eller ett blankt sinne. Ett annat hinder är när hon inte tycker att uppgiften 
passar henne, eller när hon inte förstår meningen med den. Då blir det svårt att utveckla 
idéer därför att hon inte känner sig inspirerad. 
 
Elin tycker också att stämningen i gruppen har stor betydelse för kreativiten. Hon 
berättar att hon ofta sitter bredvid Julia i klassrummet, därför att de har en bra relation. 

6.4.2 Lärare om hinder för kreativiteten 
Anders upplever både fysiska och psykologiska hinder hos eleverna.  
 
- Fysiska hinder kan vara exempelvis dataskärmar, all form av icke-transparant teknologi som 
gör att det blir ett hinder till sitt uttryck. Dåliga [dator]möss, dålig upplösning på en skärm, 
dåliga ljusförhållanden, dålig programvara, säger Anders. 
 
Psyokologiska hinder är de hinder som eleven bär med sig från den kultur som han/hon 
kommer ifrån säger Anders. Exempel på det kan vara olika typer av motstånds-
handlingar. Med motståndshandlingar menar Anders elevers negativa inställning, och 
hur detta yttrar sig genom kommentarer eller en ovilja att utföra uppgifter. Han tycker 
att ett sätt att överkomma motståndshandlingar, är att fysiskt placera eleverna i 
klassrummet så att de på ett naturligt sätt kan interagera tillsammans och på så vis 
påverka varandra positivt.  
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- […]Då kan man dessutom på ett naturligt sätt vara närvarande och stimulera eleverna, säger 
Anders. 
 
Anders menar att överkommandet av hinder är en förutsättning för att vara kreativ. Han 
poängterar vikten av att elever lär sig strategier för att överkomma hinder, att lära sig 
andra sätt att överkomma de än de strategier de redan besitter.  
 
- Det är inte alla elever som har förmågan att se att allting finns framför dem, det gäller bara att 
se det. Många elever ser det inte. De ser bara vitt, tomt, eller bara ett stort intet. Man måste [som 
lärare] på något vis locka eleven förbi det där intet, säger Anders.  
 
Monika upplever att faktorer som stress, trötthet och ork påverkar eleverna negativt och 
hämmar således kreativiteten. Då saknas gnistan menar Monika, och det resulterar i att 
de inte kan utvecklas, och då är det svårt att hjälpa de, för det måste de hitta i sig själva, 
menar Monika. 
 
Hon upplever även fysiska hinder som dåliga ergonomiskt problematiska datorer. Den 
fysiska miljön hämmar även eleverna, exempelvis ventilationen i klassrummet eller för 
obekväma stolar. Och då kan eleverna lätt tappa lusten, säger Monika.  

6.4.3 Sammanfattning hinder för kreativiteten 
Eleverna upplever att de stöter på hinder i arbetsprocessen, dessa hinder kan vara dåligt 
humör, stress och trötthet. Dessa hinder påverkar kreativiteten negativt menar eleverna. 
En lärare konstaterar, precis som eleverna, att elevers trötthet, ork och stress är ett stort 
hinder i arbetsprocessen, men anger även att en avsaknad av gnista hindrar eleverna. En 
lärare upplever både fysiska och psykologiska hinder i elevernas process. Fysiska 
hinder i form av dåliga datormöss, dålig programvara samt dåliga ljusförhållanden, 
psykologiska i form av motståndshandlingar från den kultur eleven kommer ifrån. 

6.5 Kreativa miljöer 

Kategorin kreativa miljöer, handlar om betydelse av kreativa miljöer och hur lärare och 
elever kan skapa en sådan miljö. 

6.5.1 Elever om kreativa miljöer 
Daniel berättar hur han upplever att en kreativ miljö kan skapas genom att han ges 
möjlighet att arbeta med det som intresserar honom, som i sin tur blir motiverande. Han 
menar att det ska finnas ett intresse för det han håller på med, vilket innebär att han ges 
möjlighet att självständigt bestämma hur han lägger upp arbetet. Jessika instämmer och 
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menar att det handlar om att vara fri. Det innebär för henne att hon inte vill ha någon 
som leder henne. Rasmus berättar också att intresset är viktigt för det man håller på 
med. Maria berättar att hon tycker att det är viktigt att läraren kommer med positiva 
synpunkter och konstruktiv kritik.  
 
För Julia har den fysiska miljön stor betydelse för den kreativa förmågan. Hon 
konstarerar att det är svårt för henne att vara kreativ i den nuvarande klassrumsmiljön,  
som består av små gula rum, hårda stolar, gråa bord och datorskärmar. Hon menar att 
det inte finns inspiration i klassrummet. 
 
- Det är egentligen dumt, för man skulle behöva ett rum som känns inspirerande, som känns 
som att: ”Det här är proffsigt, här kan jag känna mig kreativ…”, berättar Julia. 
 
Frida instämmer och menar att den fysiska klassrumsmiljön känns som hos tandläkaren, 
vilket innebär att det blir svårt att vara kreativ i den miljön. 
 
Frida menar att en kreativ miljö också har att göra med de andra klasskamraterna, vad 
de säger, hur de andra påverkar henne. 
 
Julia tycker att miljöombyte är bra för kreativiteten, därför att det inspirerar henne. Hon 
föreslår muséer som inspiration till grafiska ämnen.  
 
- Läraren borde verkligen tänka på grafiska platser, saker som kan inspirera en, så att man inte 
bara sitter i klassrummet, menar Julia.  
 
Elin menar hon har svårt för att vara kreativ i klassrummet, och tycker att kreativa 
miljöer inte bara behöver vara i skolan som miljö. 
 
- Man tänker ju hela tiden, för skolan finns alltid i baktankarna. När man sen kommer på en idé 
så måste man vänta en hel vecka tills man får prova idén, berättar Elin.  

6.5.2 Lärare om kreativa miljöer 
Anders menar att en kreativ miljö innebär en miljö där elever och lärare känner sig 
välkommna och trygga, där de kan arbeta fritt. Han menar att lärarens roll i det 
avseendet blir att själv vara en kreativ person som förstärker eleverna. Anders poänterar 
också att styrdokumenten hindrar lärare att skapa en kreativ miljö i estetiska ämnen 
eftersom skolor drar ner på verksamheten som ett resultat av den nya gymnasie-
reformen.  
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För Monika kan den fysiska miljön påverka elevernas kreativitet, men poängterar att 
miljön på Kronskolan i sig inte är kreativ. Hon menar att en kreativ miljö också kan 
innebära att vara tydlig i uppgifterna, att rikta in uppgiften. Monika berättar att hon ger 
eleverna lite information om vad de ska göra, samt att de får kunskaper eller inspiration 
som kan väcka deras nyfikenhet.  
 
- De ska ges kunskap, och med den kunskapen så hoppas jag att en nyfikenhet kan väckas, som 
gör att de lär sig något och får en kick, som gör att de blir nyfikna och känner sig utmanade, 
säger Monika. 
 
Monika tycker också att det är viktigt att ge elever verktyg för att klara av uppgiften.  
 
- Jag upplever att om eleverna känner sig hämmade tekniskt, hämmar det kreativiteten. Så det 
gäller att de är lite varma i kläderna i programvaror och så, berättar Monika.  

6.5.3 Sammanfattning kreativa miljöer 
Två av eleverna framhåller att den fysiska klassrumsmiljön bör inspirera till kreativitet, 
men menar att den för närvarande inte gör det. De framhåller att ett miljöombyte kan 
inspirera till kreativitet. Även en av lärarna anger att den fysiska klassrumsmiljön i sig 
inte är kreativ. Tre av eleverna menar att uppmuntran kan skapa en god miljö, men 
också att de ges konstruktiv kritik, så att de vet vad de behöver förbättra. Två av 
eleverna menar att en frihet att arbeta självständigt skapar en kreativ miljö. Även en av 
lärarna framhåller att en kreativ miljö innebär en miljö där elever kan arbeta fritt, för att 
de känner sig välkommna och trygga. För den andra läraren innebär en kreativ miljö 
tydliga och inriktade uppgifter. Hon tror att det kan skapa en nyfikenhet hos eleverna 
som gör att de känner sig utmanade. 
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7 Resultatanalays 
 
Vid sammanställningen av resultatet så finner jag en del mönster hos eleverna, detta har 
resulterat i tematiska kategoriseringar som representerar elevernas synpunkter i relevans 
till kreativitet och kreativa processer. Jag ämnar jämföra detta med de mönster som jag 
finner hos respektive lärare, för att se om lärarnas tankar om kreativitet har förmedlats 
till eleverna.  

7.1.1 Intresseval 
Jag finner att bakgrunden till val av gymnasielinje har till stor del att göra med 
elevernas intresse för estetiska uttryck. Vidare har detta faktum en stor betydelse för 
elevers förmåga att utveckla sin kreativitet. Eleverna uttrycker att intresset för 
uppgiften, eller intresset för ämnet i fråga, påverkar förmågan att uttrycka sig kreativt. 
Med detta sagt kan det konstateras utifrån ett elevperspektiv att uppgiftens utformning i 
form av tydlighet, ramars inverkan, uppgiftens begränsningar påverkar elevens förmåga 
att utveckla sin kreativitet. Jag ser tendenser i elevers synpunkter angående kreativ 
förmåga, att de måste vara intresserade av, eller se meningen med, ämnet eller uppgiften 
i fråga. Ur ett elevperspektiv ses detta som en förutsättning för att kunna vara kreativ 
och för att kunna utveckla sin kreativa förmåga. Dysthe (2003) beskriver att ur ett 
sociokulturellt perspektiv beror viljan att lära på upplevelsen av meningsfullhet, och hur 
det blir avgörande för motivation och engagemang. Det stämmer överrens med hur 
eleverna uttrycker intresse som en motivationsfaktor. Således blir det avgörande hur jag 
som lärare lyckas utforma uppgifter som gör eleverna intresserade och motiverade. 
Tillfrågade lärare menar att uppgifters tydlighet kan väcka inspiration hos eleverna och 
på så vis upplevas som utmanande.  
 
Hur gör jag då som lärare uppgifterna intressanta för eleverna? Måste uppgifterna alltid 
befinna sig nära elevernas livsvärld eller röra sig i elevernas målgrupp? En av eleverna 
uttryckte det senaste. När jag funderar på detta så inser jag, att utforma uppgifter som 
enbart fokuserar på elevernas tillhörda målgrupp, är oansvarigt, i det avseendet att 
eleverna inte ges möjligheten att arbeta mot andra målgrupper. Snarare tror jag att 
faktumet att jobba mot andra målgrupper än den eleven själv tillhör skulle medföra en 
strörre möjlighet att utvecklas. För att ta ett exempel, en uppgift i ämnet grafisk 
kommunikation som riktar sig till elevernas tillhörda målgrupp, skulle kunna vara att 
göra en affisch för gymnasieelever. Denna uppgift skulle med stor sannolikhet bygga på 
elevernas egna erfarenheter, eftersom de själva tillhör den målgruppen och skulle 
således inte nödvändigtvis kräva ett gediget idéarbete. En annan uppgift som riktar sig 
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till en helt annan målgrupp, skulle kunna vara att göra en affisch för ett äldreboende. I 
det avseendet är pensionärer och anhöriga målgruppen. Denna uppgift förutsätter en 
grundligare form av målgruppsanalys, något som ger uppgiften en ytterligare 
dimension.  
 
I läroboken Grafisk kommunikation (2008) beskrivs en kreativ process under idéarbetet 
som kreatören genomgår i sex steg. Inför uppgiften att skapa en affisch för ett 
äldreboende skulle idéarbetet få stor betydelse för slutproduktens genomslagskraft. Då 
uppgiften inte riktar sig till elevernas tillhörda målgrupp, skulle således någon form av 
målgruppsanalys vara nödvändig. I processen med denna uppgift lär sig sannolikt också 
eleven nya kunskaper, eftersom uppgiften rör sig utanför elevernas målgrupp. Frågan 
kvarstår dock, hur gör jag som lärare uppgifter intressant för eleverna? En intressant 
uppgift för eleven behöver inte innebära att den riktar sig till elevens tillhörda 
målgrupp. En utmanande uppgift kan röra sig utanför elevernas målgrupp, men likväl 
upplevas inspirerande och utmanande och således bli intressant. Exemplet om affischen 
för äldreboende, förutsätter kunskaper om vad målgruppen som affischen riktar sig till 
värderar som betydelsefullt. Utmaningen ligger i att elever med stor sannolikhet inte 
besitter förkunskaper om detta, därtill tillkommer andra faktorer som gör uppgiften 
intressant, lärarens passion, uppgiftens utformning, inspiration och en 
verklighetsförankring.  

7.1.2 Uppgifternas ramar och tydlighet  
Elever påpekar ett intressant faktum angående ramars inverkan på kreativ förmåga, 
nämligen att uppgifter med få ramar förutsätter en god kreativ förmåga. Samtidigt 
upplever majoriteten av eleverna att de presterar bättre med färre ramar, samt att ramar 
begränsar eleverna i sitt utövande. Begränsningarna kan i sin tur leda till låsningar hos 
eleven, då de inte ges fullständig frihet att bestämma över sitt eget arbete. Detta står i 
kontrast till lärarnas syn på ramar. Läraren Anders från Bergskolan, menar att uppgifter 
med få ramar är bra, förutsatt att de kompletteras med uppgifter med mycket fasta 
ramar. Men han konstaterar också att det är oansvarigt av lärare att ge elever absolut fria 
händer, då de flesta inte har tillräckligt med kunskap för att helt på egen hand utveckla 
sin kreativa förmåga. Läraren Monika från Kronskolan, konstaterar att ramarnas 
betydelse i uppgiften beror på syftet med uppgiften. Hon poängterar att för löst hållna 
ramar resulterar ofta i för konventionella saker, att elever tolkar uppgifter väldigt fritt. 
Och framförallt att elever utgår från sina egna erfarenheter. Detta innebär i ett 
sociokulturellt perspektiv, att den skapande handling som eleverna genomgår är den 
som Danielsson (2002) beskriver som återskapande-reproduktiv. En handling som 
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innebär att elever endast utgår ifrån sina egna erfarenheter, till skillnad från en 
kombinatoriskt kreativ skapande handling, där vi kombinerar tidigare erfarenheter med 
nya situationer och element. Det värdefulla i sammanhanget, som företrädare för ett 
sociokulturellt perspektiv framhåller, är förmågan att skapa konstruktioner utifrån olika 
element, inte bara utifrån egna erfarenheter, det blir själva grunden till allt skapande. 
Med andra ord begränsar sannolikt även för löst hållna ramar eleverna i sitt utövande.  
 
Uppgifters utformning påverkar möjligheten att utvecklas menar eleverna. Det är viktigt 
att uppgiften har en tolkningsmån för att eleverna ska kunna utvecklas. Läraren Monika 
poängterar vikten av att ha ett tydligt mål för uppgifter, att eleverna lär sig mer om de 
förstår syftet med uppgiften. Med fasta ramar menar Monika tydlighet med syfte. 
Eleverna på Kronskolan upplever att lärarens uppgifter inte är tydligt utformade, utan 
snarare tvärtom, att uppgifterna är luddigt utformade. Uppgifters tydlighet, står i 
kontrast till tidigare nämnda tolkningsmån. För eleverna handlar det om att känna att de 
är på rätt spår, därför blir det viktigt med kommunikation lärare och elever sinsemellan.  
 
Den kreativa process som beskrivs i läroboken Grafisk kommunikation (2008), kan vara 
en arbetsmodell som ämnar skapa tydlighet, både i uppgiften, men också tydlighet i 
form av att renodla elevers egna idéer och tankar för ändamålet att förmedla ett 
budskap. Den tydlighet som elever efterfrågar är uppgiftens utformning. Jag tolkar det 
som att elever upplever att det finns en underbyggd mening med uppgiften, och att det 
är den som de efterfrågar tydlighet i. Snarare handlar det om en tydlighet med 
uppgiftens syfte, precis som en av lärarna uttryckte det. Läraren Monika menade att om 
lärare är tydlig med att berätta vad elever förväntas uppnå, så tror hon att de faktiskt lär 
sig mer, därför att de förstår syftet med uppgiften. Även elever uttryckte att tydliga 
förväntingar från läraren gjorde att de presterade bättre.  
 
Ramars vara eller inte vara, handlar om tydlighet i detta avseende. Både elever och 
lärare uttrycker att tydlighet med uppgiftens syfte och förväntingar på elever, påverkar i 
vilken mån uppgiften bidrar till elevers lärande. Utan att förstå syftet med uppgiften blir 
det således svårt att formulera ett problem utifrån den kreativa process som beskrivs i 
läroboken Grafisk kommunikation. Jag upplever att det är syftet med uppgiften som 
elever upplever som otydliga. Men precis som elever menar att uppgifter också 
förutsätter en tolkningsmån, kan således uppgifter utformas på ett sätt som inbjuder till 
tolkning utan att för den delen vara otydlig med syftet. 
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Elever uttrycker att de känner sig låsta vid uppgifter med för mycket ramar. En av de 
tillfrågade lärarna uttryckte att om någon förutsättningslöst säger: ”Gör vad du vill…”, 
blir det således svårt eftersom det saknas ett syfte. Med andra ord så blir 
valmöjligheterna oändliga. Dessa två synpunkter angående ramar bevittnar ramars 
betydelse för uppgiften. För mycket ramar hämmar elever därför att de känner sig låsta, 
medan ett avsaknande av ramar gör uppgifter ändamålslösa. Problemet med ramar som 
jag upplever det, är att vi låter oss begränsas av de.  
 

Kreativitet förknippas ofta med det populära uttrycket ”Think outside the box”. Detta 
uttryck förutsätter att boxen finns till för att förhålla oss till, boxen kan i detta avseende 
symbolisera syftet med uppgiften. Precis som Edwards (1992) menar att förmågan att 
teckna handlar om att träna sig i att se saker på ett annorlunda sätt, så kan elever träna 
sig i att träna sig i att tänka utanför ramarna för att utveckla sin kreativa förmåga. Om 
ramarna är tydliga, i form av tydligt formulerade syften, kan elever undvika att låta sig 
begränsas av de och istället träna sig i att se på uppgiften på ett nytt sätt, med nya ögon. 
På detta sätt skapas nya kreativa tankemönster hos eleven. Så istället för att ramar 
begränsar eleverna, blir ramar till en möjlighet för elever att utveckla sin kreativa 
förmåga genom att träna sig till att se på uppgiften på ett nytt sätt. 

7.1.3 Betydelsen av meningsfulla uppgifter 
Ett mönster som jag stöter på i samtliga diskussioner, både med lärare och elever, är 
betydelsen av ”verkliga uppgifter”. Verkliga uppgifter beskrivs som uppgifter som har 
en motpart, i form av ett företag eller liknande, alltså en verklighetsförankring av något 
slag. När jag läser elevernas tankar om dessa så får jag intrycket att det handlar om att få 
göra någonting utanför klassrummet, som kommer finnas kvar även efter de slutat 
gymnasiet. Eleverna poängterar att verklighetsförankringen gör att de lättare kan sätta in 
uppgiften i ett sammanhang, och att det i sin tur gör att de lättare kan utforma idéer för 
ändamålet. Dysthe (2003) beskriver att lärande är beroende av vilken mån skolan lyckas 
skapa en god läromiljö som stimulerar till aktivt deltagande. Viljan att lära beror på 
upplevelsen av meningsfullhet. Genom att verklighetsförankra uppgifter på det som 
lärare och elever beskriver, skapas en upplevd meningsfullhet genom att elever kan sätta 
in uppgiften i ett verkligt sammanhang. Deltagande är beroende av motivation och 
engagemang. En av eleverna konstaterade faktumet att uppgiften görs tillgängliga för 
andra, det vill säga utanför klassrummet, blir en drivkraft för honom. Således skapas en 
motivation hos eleven som stimulerar till ett aktivt deltagande. Läraren Anders från 
Bergskolan, menar att det är viktigt att eleverna känner att uppgifterna är på riktigt, och 
nära deras verklighet. Skolans och lärarens förmåga att skapa en undervisningssituation 
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som är verklighetsförankrad, relaterbar för eleverna i någon mån, blir avgörande för 
elevernas vilja att lära, och således avgörande för elevers möjlighet att utveckla sina 
kreativa förmågor.  

7.1.4 Hinder för kreativt skapande 
Den främsta anledning till hinder menar eleverna är faktorer som stress, ork, trötthet och 
dåligt humör. Distraktioner nämns som ett hinder, men också som en strategi. En annan 
faktor som blir ett hinder är elever attityder, menar läraren Anders. Här får han medhåll 
av elever från Kronskolan, som menar att det är viktigt att man går in med en positiv 
inställning, eller ett blankt sinne.  
 
De hinder som uppstår i elevens utförande, visar sig till stor del vara inställningen hos 
eleven själv, men även faktorer som dåligt humör, stress, ork och trötthet. Detta faktum 
bevittnar att kreativitet är mentalt påfrestande för utövaren. Därmed är det av yttersta 
vikt att elevens förberedelser i form av en god sömn, regelbundna måltider och frihet 
från belastningar tas på fullaste allvar. I detta avseende har läraren liten påverkan, 
eftersom det är elevens ansvar att se till att han eller hon är utvilad och inställd på, både 
med attityd och kropp, att förmågan att utveckla sin kreativitet kräver full 
uppmärksamhet. Läraren kan såklart vidta åtgärder för att minska stressfaktorer av olika 
slag. Men det blir ändå elevens slutgiltiga ansvar att upprätthålla detta.  
 
I läroboken Grafisk kommunikation (2008) menar man att syftet med grafisk 
kommunikation är att med text och bild förmedla ett budskap. För att uppnå detta syfte 
krävs det att elever överkommer hinder som de stöter på. Fysiska och mentala faktorer 
som finns hos eleverna själva blir till hinder i utförandet. Läraren Anders menar att ett 
sätt att arbeta med attityder är att fysiskt placera eleverna i klassrummet så att de på ett 
naturligt sätt kan interagera tillsammans och på så vis påverka varandra positivt. Detta 
stämmer även överrens med vad Dysthe (2003) menar, nämligen att samarbete och 
interaktion är grundläggande för läroprocessen, då deltagarnas samspel, språk och 
kommunikation är grundläggande element för lärande. 

7.1.5 Kreativa miljöer 
I sökandet efter kreativa miljöer så finner jag en faktor som övervägande betydelsefull, 
nämligen att få arbeta med uppgifter och ämnesområden som intresserar. Ur ett 
elevperspektiv är detta av yttersta vikt. En till faktor för en kreativ miljö, är att den 
fysika miljön som eleverna befinner sig i, alltså klassrummet, har en stor betydelse för 
den kreativa förmågan. Detta syftar till att miljön i sig kan inspirera eleverna till att vara 
kreativa. Andra faktorer som spelar in för att skapa en kreativ miljö är att elever ges 
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kontinuerlig feedback, detta förutsätter en aktiv kommunikation. Läraren Anders 
upplever att det är viktigt att alla aktiva, det vill säga elever och lärare, i den kreativa 
miljön känner sig välkomna och trygga.  
 
Vad är en kreativ miljö? Den frågan uppmanar till eftertanke. Det kan konstateras att en 
mängd faktorer inverkar i skapandet av en kreativ miljö. Elevinflytande kan vara en 
sådan, uppgifters meningsfullhet en annan, att inte känna sig begränsad kan vara 
ytterligare en. Det finns helt enkelt inget entydigt svar på vad som är en kreativ miljö. 
Det blir således viktigt att tillsammans med eleverna arbeta fram en miljö som är 
välkommnande och trygg, som inte begränsar eleverna i sitt utövande och som 
inspirerar eleverna. Detta förutsätter att läraren kommunicerar med eleverna, att lärare 
är aktiv men också att eleverna är medverkande. Ur ett lärarperspektiv så blir det viktigt 
att vara öppensinnad för intryck och idéer. Att ta tillvara på idéer från elever, kan bidra 
till meningsfullhet i det avseendet att elever ges möjlighet att medverka till skapandet av 
en kreativ miljö. Då sker inte undervisningen bara på lärarens villkor utan även på 
elevernas villkor likaså. Syftet med gymnasieskolan är enligt skollagen (2010:800) 
delvis att ge en grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska främja 
social gemenskap och en förmåga att självständigt, och tillsammans med andra tillägna 
sig kunskaper. Gymnasieskolan ska även förbereda för framtida yrkesliv, där samarbete 
är en central kunskap. Därför blir således förmågan att samarbeta en central del i 
utbildningen. Därmed bör miljön i skolan och klassrummet främja social gemenskap. 
En miljö som främjar samarbete och kommunikation, inte bara elever sinsemellan, utan 
även mellan elever och lärare, blir en viktig faktor för möjligheten att skapa en kreativ 
miljö. 
 
En kreativ miljö förutsätter att elever ges tillräckligt med tid. Vad som är tillräckligt 
med tid, beror till viss del på uppgiftens storlek och till viss del på elevers mognads-
process. I läroboken Grafisk kommunikation beskrivs en kreativ process som kreatören 
genomgår under ett idéarbete inför en reklamkampanj. I den processen tillskrivs 
mognad en viktig faktor i avseendet att den inhämtade informationen måste få ”ligga till 
sig” och mogna, för att den undermedvetna måste få arbeta. Denna faktor har även de 
tillfrågade informanterna i studien gett behov av. Dels konstaterar en av lärarna att 
uppgifter av viss dignitet förusätter att elever ges tillräckligt med tid, och dels 
konstaterar en av eleverna att den upplevda tidspressen blir en stressfaktor. Det är 
viktigt att idéer tillåts mogna fram på ett naturligt sätt och att låta det undermetvetna 
arbeta. Som jag nämnde i inledning är min erfarenhet att utan bärande idéer så upplevs 
resultatet som ändamålslöst. Således upplever jag utformningen av idén som ett viktigt 
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delmoment i den kreativa processen. Därför är det viktigt att elever ges tillräckligt med 
tid att utföra en uppgift som ställer krav på ett idéarbete. 

 
8 Sammanfattande diskussion 
 
Detta sista kapitel, sammanfattande diskussion, är för ett framåtsträvande ändamål. Vad 
jag som lärare kan göra för att skapa kreativa miljöer och ge elever verktyg för att 
utveckla sina kreativa processer. 

8.1.1 Att finna strategier 
De hinder som elever och lärare upplever hämmar kreativiteten är varierande. Jag ser 
däremot en tendens hos samtliga elever och lärare att söka vägar till att komma runt 
problemen, det vill säga, att finna strategier för att överkomma hinder. Strategier för att 
överkomma hinder, är närvarande hos majoriteten av tillfrågade. Om läraren exempelvis 
upplever att negativa attityder hämmar elevernas kreativitet, så finner han strategier för 
att överkomma det hindret. Om elever känner sig låsta kreativt, så kan de ta till musik 
för att koncentrera sig, och således komma bort från miljön för att se på uppgiften med 
andra ögon, även det är en strategi. Detta är exempel på lärares och elevers sätt att 
överkomma hinder i den kreativa processen. Att finna strategier för överkommandet av 
hinder, blir således centralt för förmågan att vara kreativ och för att utveckla sin 
kreativa förmåga.  
 
I den kreativa processen upplever jag ett motsatsförhållande mellan att stöta på hinder 
och sinnestillståndet ”flow”. En av informanterna beskriver tillståndet av flow som hur 
massor av positiva faktorer i kroppen gör att han vill fokusera hela sin medvetenhet på 
uppgiften i fråga, vid det tillfället känns allt annat ointressant. Jag får intrycket att i detta 
tillstånd så är han således fri från hinder, eller väljer att inte låta sig påverkas av de, och 
därför blir hinder ointressanta vid detta tillstånd. Csikszentmihalyi (1990) beskriver 
förhållanden som framkallar uppkomsten av ”flow”. Han menar att uppgiften måste 
vara utmanande samt att personen måste ha lämpliga färdigheter som behövs för att 
svara mot den aktuella utmaningen. Alltså ska uppgifter utformas på ett sätt som 
utmanar elevers kunskaper och färdigheter. Detta förutsätter att min undervisning 
tillhandahåller elever färdigheter i relevans till uppgiften. Med andra ord har uppgiftens 
utformning stor betydelse för elevers motivation i och förlängningen betydels för 
elevers förmåga att utveckla sin kreativitet. Det blir avgörande huruvida jag som lärare 
lyckas utforma uppgifter som intresserar och motiverar till utveckling.  
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Csikszentmihalyi (1990) menar att själva aktiviteten framkallar detta tillstånd, och att 
aktiviteten i sig är själva belöningen i tillståndet. I kurserna grafisk kommunikation & 
grafisk illustration, symboliserar således uppgiften den aktivitet som Csikszentmihalyi 
beskriver. Två elever beskriver att om uppgiften är intressant och motiverande så 
uppstår tillståndet flow. Alltså kan tillståndet vara en konsekvens av ett intresse och 
motivation för uppgiften.   
 
Eftersom hinder som hämmar kreativiteten varierar beroende på person, blir således 
strategierna en träning i självkännedom. Processen för att finna strategier kan hämta 
inspiration från den kreativa process som beskrivs i läroboken Grafisk kommunikation 
(2008). Den är i första hand den kreativa process som kreatören genomgår i idéarbetet, 
men jag anser att den även kan vara användbar för att finna strategier. Det första steget 
insikt, beskriver hur man måste lösa ett problem. Hindret symboliserar här problemet. 
Här blir det viktigt att identifiera hindret som hämmar elevens kreativitet. Ett annat steg, 
idén, beskriver hur det är viktigt att ta tillvara på känslan av trygghet. De idéer som 
uppkommer blir till strategier först när jag omsätter idéerna i en aktiv handling. Nästa 
steg, pröva, beskriver hur man testar idén för att se om den var så bra som man trodde 
från början. Först i detta steg blir idén till en strategi. Denna process kanske pågår i det 
undermedvetna, men det är inte helt otänkbart att denna processbeskrivning ligger nära 
till hands för att beskriva det som pågår när vi försöker komma till bukt med problemen 
som hämmar vår kreativitet. 
 
I denna process är det viktigt att läraren är aktiv och närvarande, för att hjälpa och 
stimulera eleven. Att identifiera hinder som hämmar kreativiteten och finna strategier 
för att överkomma dessa, kan således vara syftet med ett moment eller en uppgift. Ett 
exempel på det skulle kunna vara att elever ges i uppgift att föra en dagbok i slutet av 
lektionerna, där de beskriver vilka problem som de har stött på under dagen och hur de 
löste dessa, eller förslag till hur man skulle kunna lösa dessa. Därmed får elever träna 
sig i att identifiera hinder, samt att finna strategier för att överkomma dessa. 
Om elever tidigt under sin gymnasieutbildning får öva på detta moment, så är det 
sannolikt att elever kontinuerligt under utbildningen lyckas identifiera hinder och finna 
strategier för att överkomma dessa.  

8.1.2 Inspiration 
Inspirationen är som vi har sett en viktig faktor för både lärare och elever. Lärare menar 
att genom att visa på kunskaper som inspirerar elever väcks en nyfikenhet hos eleverna 
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som blir till en drivkraft. Även eleverna talar om inspirationen som centralt för 
kreativitet. Vad som inspirerar varierar. Elever talar om fysiska miljöer som kan 
inspirera. Då blir således frågan om klassrummets fysiska miljö är inspirerande eller 
inte central, eftersom flertalet undervisningstimmar spenderas där. Det entydiga svaret 
blir oftast att klassrumsmiljön inte är inspirerande, eftersom den fysiska lokalen ofta är 
vit eller grå, har hårda stolar samt är en instängd miljö med dålig ventilation. En 
jämförelse till klassrummets fysiska miljö kan göras med en reklambyrås lokaler. De 
reklambyråer som jag har besökt ger mig känslan av att de ofta är möblerade och 
inredda för att inspirera de som arbetar eller besöker reklambyråns lokaler. Detta kan 
vara i form av innovativa möblemang, eller uppvisandet av tidigare uppdrag eller alster, 
fotografier av byråns medarbetare eller bara färgen på väggar, golv och tak. Allt detta 
tillsammans med öppenheten och gruppdynamiken av medarbetarna tror jag bidrar till 
att inspirera mig som arbetar på reklambyrån. För att den fysiska klassrumsmiljön ska 
inspirera elever så bör man bryta konventionella klassrumsmönster. 
 
Inspiration kan även skapas av eleverna själva, genom hur de medierar sin kunskap. 
Vygotskij menade att kreativt skapande är beroende av redskap i mänskliga handlingar. 
Säljö (2005) beskriver att mediering innebär hur människan samspelar med externa 
redskap när hon agerar och varseblir omvärlden. Detta kan exemplifieras i skolan som 
kontext. I kursen Grafisk kommunikation och exempelvis i uppgiften att skapa en 
affisch med syftet att förmedla ett budskap, medierar elever sina idéer genom datorn 
som ett fysiskt redskap och genom kunskaper om målgrupp, varumärkesstrategier, 
mjukvaruprogrammens funktioner som intellektuella redskap.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

 
Bakgrundsfrågor (elever) 

- Ålder? Fritidsintressen?  
- Hur kommer det sig att du valde gymnasieprogrammet media? 

 
Bakgrundsfrågor (lärare)  

- Verksamma år som lärare? 
- Hur kommer det sig att du blev lärare i media? 

 
Frågor till lärare  

- Vad lägger du för vikt vid elevers förmåga att ta egna initiativ i ämnet grafisk 
kommunikation/illustration? 

- Vad lägger du för vikt vid elevers förmåga att planera sitt eget arbete i ämnet 
grafisk kommunikation/illustration?  

- Hur motiverar du dina elever i ämnet grafisk kommunikation/illustration? 
- Vilka faktorer upplever du hämmar elevers kreativitet? 
- Vilka hinder upplever du elever stöter på när de är kreativa? 

 
Frågor till elever  

- Upplever du att du ges möjlighet att ta egna initiativ i ämnet grafisk 
kommunikation/illustration? 

- Upplever du att du ges möjlighet att planera ditt eget arbete i ämnet grafisk 
kommunikation/illustration?  

- (Följdfråga) Hur går du tillväga när du planerar ditt eget arbete?  
- Hur motiverar du dig i ämnet grafisk kommunikation/illustration? 
- Vilka faktorer upplever du hämmar din kreativitet? 
- Vilka hinder stöter du på när du är kreativ? 

 
Gemensamma frågor  

- Vad tycker du att kreativitet har för betydelse i estetisk verksamhet? 
- Hur skulle du beskriva en kreativ miljö i skolan? 
- Hur ser du på uppgifter med få ramar? 
- Hur ser du på uppgifter med strikta ramar? 
- Håller du med påståendet att vissa elever har lättare för att utveckla sina kreativa 

förmågor än andra?  
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- (Följdfråga) Vad tror du det beror på isåfall? 
- När jag säger ”flow”, vad tänker du på då?  

- (Följdfråga) Hur tror du att ”flow” kan uppstå i skolan? 
- Hur skulle du beskriva kreativitet med ett annat ord? 


