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Sammanfattning: 

Syftet har varit att undersöka några klasslärares och några fritidspedagogers 

uppfattning av kreativitet och med läroplanen som grund undersöka hur de 

uppfattar att de möjliggör utveckling av elevernas kreativitet. I syftet har också 

ingått att kontextualisera deras utsagor utifrån forskning inom fältet kreativitet och 

skola. Jag hade en hermeneutisk ingång och använde mig av kvalitativa intervjuer. 

Jag intervjuade sammanlagt tre klasslärare och tre fritidspedagoger i norra 

Sverige. Kreativitet är ett begrepp som verkar kunna tolkas på fler än ett sätt då 

forskningsresultat på kreativitetsområdet menar att kreativitet kan vara att skapa 

någonting nytt, originellt samt ha ett värde. Samtidigt tyder mitt resultat på att de 

intervjuade pedagogerna uppfattar att kreativitet har att göra med frihet, skapa 

någonting nytt samt att hitta lösningar på problem. Pedagogerna uppfattar att när 

eleven får möjlighet att själv lösa problem så ges möjlighet för eleven att vara 

kreativ. De uppger även att det ges möjlighet för kreativitet i matematikämnet, där 

eleverna får dansa och bygga matematik. Min slutsats är att detta stimulerar 

elevernas olika sinnen och låter eleverna lära på en främst laborativ nivå. Var och 

när eleverna är som mest kreativa uppfattar pedagogerna som något individuellt 

hos varje elev och min slutsats är att rum och material har betydelse för var och 

när eleven är kreativ. Nämnbart är också att pedagogerna uppfattar 

kunskapsformer som uttrycksformer i Skolverkets (2011) läroplan. 
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1. Inledning:  

Jag har valt att forska om kreativitet då det berör mig personligen. Min upplevelse 

var att skolan aldrig främjade min kreativitet. Jag har först i vuxen ålder upptäckt hur 

bra jag är på att göra melodier och texter till musik men är förargad över att bara en 

del av detta uppmärksammades i skolan, och det var skrivandet. Men det var inte 

texter till musik eller poesi, det var text till berättelser. Vilket på ett sätt främjade mitt 

skrivande, men hämmade min musikaliska förmåga. Jag var en elev som ansågs som 

duktig bland annat i kärnämnena och fick uppskattning för det av lärarna. Jag trodde 

då att det var så alla skulle göra, att vara bra i skolan och speciellt i kärnämnena då 

jag redan då själv uppfattade att de allmänt ansågs vara viktiga ämnen. I denna studie 

vill jag ta reda på hur pedagoger arbetar med kreativitet. Detta för att ge mig själv lite 

grund att stå på när jag ska börja arbeta som fritidspedagog. Får jag en uppfattning 

om hur de arbetar så hoppas jag att det ger mig ett försprång i mitt yrke jämfört med 

om jag inte gör denna undersökning. Man kan säga att jag undersöker hur jag skulle 

kunna ha hjälpt mig själv om jag vore en elev i dagens skola. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur några klasslärare och några fritidspedagoger uppfattar att 

de möjliggör utveckling av elevernas kreativitet. I syftet ligger också att 

kontextualisera deras utsagor i relation till forskning inom fältet kreativitet och skola. 

 

1.2 Frågeställningar 

1) Hur kan klasslärarnas och fritidspedagogernas uppfattningar om kreativitet 

relateras till forskningsresultat som finns på kreativitetsområdet?  

2) När och var uppfattar klasslärare och fritidspedagoger att eleven är som mest 

kreativ? 

3) Hur ger klassläraren och fritidspedagogen möjlighet för eleven att få vara kreativ? 

2. Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med en hermeneutisk ingång. Varför då just 

hermeneutik? Patel & Davidson (2011) beskriver i sin bok Forskningsmetodikens 

grunder att hermeneutiken handlar om förståelse och tolkning, och forskaren inom 

den ska vara öppen, engagerad och subjektiv. Det finns ingen äkta sanning inom 
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hermeneutiken, utan tolkningar av fenomen. Med hermeneutik som metod är man 

ärlig redan från början med att det man tolkar med - och det man kommer fram till - 

har att göra med de verktyg och den förförståelse man har (som också förändras 

under arbetets gång). Detta lockar mig personligen mycket. Kvalitativ forskning 

försöker alltså klargöra fenomenet, och hermeneutiken kan hjälpa ge en tolkning av 

fenomenet. Dessa två tycker jag går lite hand i hand och därför har jag också valt 

dessa två. 

2.1 Intervju som undersökningsmetod 

Jag valde också att använda mig av kvalitativa intervjuer. Varje intervju tog ungefär 

tjugo minuter och jag använde mig av egenformulerade intervjufrågor (se bilaga 1a).   

Patel & Davidson (2011) menar att kvalitativa intervjuer nästan alltid har en 

strukturering som är av låg grad. Alltså att intervjuaren ställer frågor som ger 

intervjupersonen utrymme att svara med sina egna ord. Men den huvudsakliga 

anledningen till varför jag valde att använda kvalitativa intervjuer är att Patel och 

Davidson menar att man aldrig i förväg kan ge intervjupersonen några alternativ på 

svar. Det är intervjupersonen som berättar vad svaret är, eller närmare bestämt sin 

uppfattning om vad svaret är. Patel & Davidson skriver att det i stort sett finns två 

sätt att registrera svaren som intervjuaren ger. Dessa är att föra anteckningar eller 

genom att göra en ljudinspelning och jag valde ljudinspelning. Då ser jag hela tiden 

min intervjuperson och det blir mer av ett samtal istället för att min blick stirrar ner i 

ett anteckningsblock. Patel & Davidson skriver också hur man kan underlätta 

samtalet genom att använda kroppsspråk och språkbruk som intervjupersonen kan 

relatera till, och jag tror att jag kan göra det bättre utan anteckningsblock och penna 

och bättre med en ljudinspelning. 

2.2 Urval och avgränsning 

I denna studie intervjuades totalt sex stycken pedagoger. Två utav mina 

intervjupersoner, en klasslärare i årskurs ett och en fritidspedagog, kände jag sedan 

tidigare då jag har varit praktikant på deras arbetsplats under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i sammanlagt tio veckor. Jag frågade dem via 

mail om de var intresserade att ställa upp som intervjupersoner i min studie, vilket de 

var. De andra fyra intervjupersonerna fick jag kontakt med på annat vis. Jag besökte 

en hemsida där några av Norrlands grundskolor finns uppstaplade. Där sökte jag mig 
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vidare till kontaktuppgifter på skolornas egna hemsidor. Därefter ringde jag till 

fritidshemspersonal eller lärare som jobbar i årskurs ett och presenterade vem jag 

var, kort om vad jag undersökte, hur jag skulle undersöka det och berättade dessutom 

om att deras intervju skulle komma att behandlas konfidentiellt. Ville inte eller kunde 

inte den som svarade i telefonen så avslutades samtalet eller så blev jag hänvisad till 

en kollega till denne. Utöver de två intervjupersonerna från min VFU blev det alltså 

slumpvisa personer i mina två tilltänkta yrkesgrupper.  

Sammanlagt var det personal på tre skolor i norra Sverige som tackade ja och jag lät 

intervjua sammanlagt sex stycken personer. Två personer från varje skola. 

Sammanlagt tre klasslärare i årskurs ett, och tre fritidspedagoger som jobbar med 

barn i samma ålder. Därmed så har jag tagit en fritidspedagog och en klasslärare från 

samma skola och intervjuat de var för sig. Det var enbart jag och den intervjuade 

som var i samma rum. Detsamma gäller för alla sex intervjuer.   

2.3  Etiska överväganden 

Alla intervjuer som under denna uppsatsperiod har ägt rum kommer att behandlas 

konfidentiellt i enlighet med Konfidentialitetskravet som det står om i 

Vetenskapsrådets etiska principer (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Jag 

hänvisar också till sida 67-69 i boken God forskningssed (2011) som också 

Vetenskapsrådet står som författare till. På dessa sidor står det vad en forskare kan 

lova att hålla för sig själv i en sådan undersökning. Jag utgick ifrån detta och jag 

kommer göra allt jag kan för att hålla mina intervjupersoners identiteter och 

arbetsplatser anonyma. 

 

I denna studie intervjuades fem kvinnor och en man. Eftersom könsuppdelningen är 

ojämn så upplever jag att mannens identiet kan röjas av kollegor till mannen. Må 

hända att mannens kollegor vet att han har blivit intervjuad av mig, men de kan inte 

veta hans precisa svar på intervjufrågorna då vi var ensamma i rummet. Men skulle 

mannen i denna studie få ett manligt namn och alla kvinnor i denna studie få 

kvinnliga namn så existerar risken att mannens kollegor identifierar vad han har sagt. 

Vilka eventuella följder det skulle kunna ge för mannen kan jag inte svara på. Men 

eftersom jag har ett ansvar att förebygga skada så har jag beslutat att inte berätta 

vilket kön mina intervjupersoner och deras fiktiva namn tillhör.  

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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"Forskaren har ett ansvar för att förebygga skada och för att de observerades 

identitet inte kommer att röjas." (2011:43) 

 

Ytterliggare en orsak till att jag utelämnar könsidentitet är att detta inte är en 

jämförande studie mellan kvinnliga respektive manliga pedagoger. Ålder och 

arbetslivserfarenhet kan också riskera att röja intervjupersonernas identiteter, men till 

skillnad mot mina argument om kön så upplever jag det som att ålder och 

arbetslivserfarenhet kan ha betydelse för intervjupersonernas arbete med kreativitet i 

skolan idag. Min förförståelse är att arbetslivserfarenhet, vare sig den är kort eller 

lång, och ålder kan bära med sig kunskaper av olika slag som kan påverka 

pedagogens arbetssätt att närma sig kreativitet. Jag uplever också att eftersom jag 

inte anger kön så ger jag läsaren möjlighet att knyta an till intervjupersonerna genom 

att ange ålder och arbetslivserfarenhet. Med respekt för mina intervjupersoner 

kommer jag att redovisa ungefärliga åldrar på intervjupersonerna för att skydda deras 

identiteter. Med respekt för dig som läsare så ligger dessa ungefärliga åldrar relativt 

nära intervjupersonernas uppgivna åldrar. Fortsättningsvis blir klasslärarna kallade 

för Klas, Kent och Kim och fritidspedagogerna för Feodora, Filippa och Fanny. 

Ytterligare presentation av dessa intervjupersoner kommer att finnas under rubriken 

resultat.  

 

2.4 Tillförlitlighet 

Vetenskapsrådet (2011) vill mena att när undersökningen börjar ge resultat så blir en 

ny uppgift att bedöma tillförlitligheten i resultatet. Vetenskapsrådet (2011) menar 

också att det är ett vanligt misstag och överskatta resultatets betydelse så att man 

övertolkar och sträcker sig långt över det område man bestämt att man ska 

undersöka.  

Min upplevelse innan denna studie var att begreppet kreativitet kan definieras på 

olika sätt beroende på vem som definierar det. Eftersom jag forskar kring ämnet 

kreativitet så är det av vikt för mig att få fram en överskådlig bild över vad kreativitet 

kan vara. Därför har jag sökt mig utanför det vetenskapliga till populärvetenskap.  

Jag var bekant med två av intervjupersonerna sen tidigare och om de tror att de vet 

mina åsikter kring detta ämne eller om de utgår från vad jag "ska" tycka från hur de 

känner mig, så kanske de svarade på annorlunda sätt än vad de skulle ha gjort annars. 
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2.5  Bearbetandet av material 

I skolverkets läroplan från 2011, som jag hädanefter komma referera till som Lgr11, 

har jag sökt efter hur skolan ser på kreativitet och elevens personliga utveckling. Jag 

har också sökt efter hur läroplanen uttrycker sig om hur lärare ska jobba i skolan med 

dessa områden. Men för att ha något som inte bara rättfärdigar läroplanen så använde 

jag mig av Peter Hasselskogs (2010) studie Slöjdlärarens förhållningssätt i 

undervisningen som innehåller Hasselskogs tolkningar av Goodlads (1979) 

läroplansteori. I den boken talar Hasselskog om olika nivåer som finns i en läroplan, 

och detta har jag gett mer utrymme än här i litteraturgenomgången.  

Jag har dessutom sökt i olika material, som litteratur, artiklar, radio och TV klipp, 

efter åsikter och forskning kring nämnda saker. Jag dokumenterade sådant som 

kunde kopplas till dessa. När intervjuerna sedan var gjorda och dess svar 

sammanställda så analyserade jag dessa svar med hjälp av Lgr11 och relevant 

forskning. 

Steg 1 - Jag dokumenterade intervjuerna genom ljudinspelning som därefter 

transkriberades. Precis som Patel & Davidson (2011) skriver så är talspråk och 

skriftspråk inte samma sak, att exempelvis betoningar och mimik hos 

intervjupersonen faller bort när man transkriberar. Dessutom att man som forskare 

mer eller mindre medvetet påverkar underlaget för analysen eftersom att det är lätt 

hänt att bygga in sin egen mening i det man har studerat. Detta på grund ut av att 

forskaren kan sätta namn och begrepp på saker som berättats i en intervju. Med detta 

i åtanke så försökte jag så gott jag kunde att inte påverka något element när jag 

transkriberade samtalet.  

Steg2 – Jag gjorde en presentation av resultaten. Här skriver Patel & Davidson 

(2011) att det inte existerar någon bestämd metod för hur man gör en kvalitativ 

bearbetning eller redovisning, utan att det är jag som författare som ska hitta en 

passande form för mig för att nå fram till en läsbar text. Det viktiga är då att man 

redovisar detta sätt eller form. 

Min presentation av intervjuerna blev tematisk, dvs. jag fann mönster, saker som 

flera intervjupersoner nämnda ofta, och gjorde på så sätt olika teman av dessa. Jag 

har gjort följande fyra teman: Alla ska få lyckas, Erbjuda möjligheter, När och var 
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pedagogen uppfattar att eleven är som mest kreativ och Olikheter. Dessa presenteras 

närmare under resultatavsnittet. 

3. Litteraturgenomgång 

Jag kommer under denna rubrik gå igenom begreppet kreativitet och läroplanen med 

hjälp av forskning som är relevant för mina frågeställningar. 

3.1 Kreativitet 

Vad är kreativitet?  Det är den första frågan jag måste ställa mig om jag ska kunna 

undersöka något som handlar om kreativitet. 

I nationalencyklopedin, som jag hädanefter kommer att referera till som NE, står det 

följande:  

”kreativitet (bildning till latin cre´o 'skapa', 'frambringa'), förmåga till 

nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. Flera studier inom 

området visar att kreativitet inte är synonym med intelligens i vanlig 

bemärkelse. Kreativitet förbinds vanligen med värdefulla produkter på 

konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält. Man kan emellertid också ge 

termen en mer allmän tolkning som syftar på individens sätt att uppleva sig 

själv och omvärlden." (NE: http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/kreativitet) 

Ellen Bach (1971), författare till Begreppet kreativitet, och Lev Vygotski (1995), 

författare till Fantasi och kreativitet i barndomen, menar båda två att kreativitet är en 

människas förmåga att skapa någonting nytt, någonting originellt. Sir Ken Robinson, 

en känd pedagog, professor och ledare inom utvecklingen av kreativitet i skolor säger 

i sin bok Out of our minds (2011) desamma som de två tidigare nämnda författarna 

men tillägger också att kreativitet är att kombinera två saker som tidigare var åtskilda 

och utifrån det skapa någonting nytt. Det kan vara att man kan se möjligheter att 

kombinera olika storheter som inte vanligtvis hänger ihop som också Folke Dahlqvist 

(2011) menar i sin bok Operativitetsteorin.   

Margaret A. Boden (2010), författare bakom boken Creativity & art, säger att:  

 

"Creativity is the ability to come up with ideas or artifacts that are new, 

surprising and valuable." (2010:29) 
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Hittills är de överens om att kreativitet är att på något vis skapa någonting nytt.  Men 

vad betyder nytt? Måste kreativitet vara något nytt som ingen annan tänkt på förut? 

Robinson (2011) säger att kreativitetens originalitet kan ha olika nivåer. Det kan vara 

för den person som är inblandad, för en mindre samhälle, eller för mänskligheten 

som stort. Han menar att lärare inte förväntar sig att ett barns idé ska förändra 

mänskligheten, utan snarare att de försöker uppmuntra saker som är originella för 

barnet själv. Dahlqvist (2011) menar att människan inte bara kan slå på kreativiten 

sådär, utan att den måste lära sig släppa fram kreativiten, och detta menar Robinson 

(2011) att människan gör genom att använda ett material eller medium. Att vara 

kreativ innebär att göra någonting med ett material eller till exempel dansar till ett 

medium som musik. Anna Craft (2003), författare till artikeln The limits to creativity 

in education, menar dock att kreativitet också har en mörk sida. Eftersom kreativitet 

kan användas för att skapa så kan den också användas för att förstöra.   

Dahlqvist (2011) menar att det åtminstone finns tre olika sätt att närma sig 

kreativitet. Det första är problemlösning, att man kan lösa problem på nya sätt. Det 

andra är något kan vara kreativt, som poesi eller ett musikstycke som kan klassas 

som originellt. Det tredje att det kan ses som en livsstil eller attityd, att man kan vara 

en kreativ person.  

3.2 Relevant skolforskning 

Under denna rubrik kommer jag samla sådan forskning som är relevant för mitt syfte 

och mina frågeställningar. 

Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius (2004), författare till Skolan och den radikala 

estetiken, menar att det finns en allmän tro att det finns en motsättning mellan lek 

och allvar i skolan. Att en del verksamheter i skolan associerar flera pedagoger med 

allvar och andra verksamheter med lek. Att de praktisk-estetiska ämnena ligger nära 

leken men att de naturvetenskapliga är dessa ämnens motpol. Olofsson (1996) menar 

att i klassrummet ska barnen vara seriösa, allvarliga och vuxna, och på rasten får de 

leka och vara barn. Craft (2003) hävdar att kreativitet och lek är länkade på så sätt att 

det inte är klart var gränsen mellan kreativitet och lek går någonstans. 

Doverborg & Pramling (1995), författare till Mångfaldens pedagogiska möjligheter, 

delar denna uppfattning och menar att man absolut inte ska separera de skolämnen 
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som ses som traditionella från fantasi och skapande vilka är en stor del av barnens 

värld. Men att det blivit så att vissa saker klassas som ”ämnen” och att andra saker 

inte inkluderas under den genren. Craft (2003) menar att kreativitet definitivt är 

relevant i hela läroplanen och inte ämnesspecifikt. 

Gunilla Lindqvist (2002), författare till boken Lek i skolan, intervjuade i en skola i 

Karlstad ett arbetslag om deras inställning till lek. Arbetslaget bestod av fyra 

grundskolelärare, tre fritidspedagoger och en förskollärare. Dessa jobbade med barn i 

åldern sex till elva år. Alla dessa pedagoger var överens om att lek handlade om tre 

olika saker. Dessa tre var lärande, kunskaper, och förståelse för olika saker. Två av 

dessa pedagoger ansåg att leken försummas och borde kunna användas mycket mer i 

skolans undervisning.  

I Lgr11 menas det att skolan ska stimulera elevernas kreativitet och självförtroende. 

Också att eleverna ska få en vilja att pröva på sina egna idéer och lösa problem. 

Douglas Barnes (1992) beskriver det sin bok From communication to curriculum om 

bemötandet av eleven och att det är otroligt viktigt hur man gör det. Han tar ett fiktivt 

exempel om en elev som hålls kort av en NO-lärare (scienceteacher) genom att 

läraren avfärdar elevens anekdot om skuggor när läraren ska prata om ljus. Läraren 

koncentrerar sig på sin egen planering och sitt eget upplägg som han tycker är det 

bästa sättet att presentera ljus på. Här menar Barnes att läraren gör fel, för att skuggor 

kanske är elevens utgångspunkt för att förstå ljus, även om det är irrelevant för 

läraren. Ibland så sparar läraren slösad tid genom att ha en strukturerad lektion som 

denna lärare planerade att ha. Men Barnes menar att om elever eller deras tankar ofta 

blir avfärdade så kommer de koppla att skolkunskap inte är något som hör ihop med 

det "verkliga" livet. Att det som eleven tänker och hur den tänker inte är relevant i 

skolan, och därmed så börjar eleven undervärdera sig själv och sitt sätt att tänka.  

Barnes (1992) menar också att vi varje dag stärker varandras känsla av verklighet när 

vi svarar varandra. Ett lämpligt svar bekräftar att det du säger har värde, att det 

betyder någonting. Då kan man fundera på hur lärare svarar sina elever menar 

Barnes. Och svaret på det är att lärare ofta inte svarar på vad eleven säger utan att de 

bedömer och utvärderar det menar Barnes. Birgitta Kimber (2005) författare till 

boken Lyckas som lärare, menar att pedagoger bör visa att de ser eleverna och 

uppmuntra det som de gör bra. Hon menar också att vi lär oss på olika sätt och att 

som pedagog bör man uppmärksamma detta.   
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Utöver att uppmuntra eleverna kan man också göra som Annie-Maj Johansson 

(2012) menar i sin bok Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans 

tidigare årskurser. Hon menar att pedagogen kan låta eleverna ha ett undersökande 

förhållningssätt till ett problem (Johansson, 2012). Det arbetssättet går till så att först 

har man ett problem och eleverna ska då uttrycka sig om vad svaret på problemet är. 

Därefter undersöker de problemet och resultaten eleverna får fram ställs i relation till 

vad som var problemet och också till elevernas tidigare förutsägelser om vad svaret 

var. Detta är också Dahlqvist (2011) inne på och hänvisar till en modell som heter 

Guilfords teorimodell. Den påvisar strukturen, teoretiskt, för intellektet. Joy Paul 

Guilford, som denna teoris grundare heter, var psykolog och studerade det mänskliga 

intellektet. Han kom fram till något som kallas konvergent och divergent tänkande 

som Dahlqvist berättar om. Kortfattat så är konvergent tänkande en form av ett 

tänkande som ger ett rätt svar, exempelvis vad är fem plus tjugo? Divergent tänkande 

är motsatsen, alltså att man ska fundera ut så många olika svar som möjligt på 

exempelvis hur många sätt kan man använda en meterlång ståltråd. 

Var och när eleverna är som mest kreativa är också intressant. Leif Strandberg 

(2006) skriver att rummen i skolan påverkar barnens lärande väldigt mycket och att 

rummen därför måste uppmärksammas mer. Han menar att rummen kan både 

försvåra och underlätta lärande eftersom rum bär på olika saker som kunskaper, 

erfarenheter, känslor och förväntningar. Åberg & Taguchi (1991), författare till 

Lyssnandets pedagogik, menar precis som Strandberg (2006) att det inte är 

betydelsefullt vad som finns i rummet, utan egentligen att barnen har tillgång till vad 

som finns i rummet. Eva Norén-Björn (1991) författare till boken Våga satsa på 

leken menar dock att rummen och material inte är så viktiga, utan att det är barnens 

strävan efter att få uttrycka sig som manar fram leken. Även om Strandberg (2006) 

talar om lärande och Norén-Björn (1991) talar om lek så kan man dra paralleller att 

de har skilda åsikter om hur rummet påverkar eleven. 

3.3  Läroplanen 

Eftersom mitt syfte och detta arbete utgår från vad som står i Lgr11 så finner jag det 

nödvändigt att ta upp textutdrag från den läroplanen som kan kopplas ihop med 

kreativitet. Lgr11 kan i denna studie uppfattas som ett facit, ett rätt sätt att göra saker 

på. Därför har jag tagit med en läroplansteori som inte rättfärdigar utan istället 
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berättar om olika nivåer av en läroplan, och hur den fungerar. Denna läroplansteori är 

vad jag kommer att börja med presentera. 

Peter Hasselskog (2010)  hänvisar mycket till Goodlad (1979)  i sin avhandling 

Slöjdlärarens förhållningssätt i undervisningen. Hasselskog har i sin text tolkat vad 

Goodlad skriver om läroplaner. Hasselskog berättar att det finns olika nivåer i 

läroplanen. Dessa olika nivåer beskriver han som olika läroplaner just för att man 

kan se på läroplaner på olika sätt – på olika nivåer.  Det finns den ideologiska 

läroplanen som just som namnet antyder beskriver den ideala läroplanen eller skolan. 

Detta kan ses som något politiskt eller pedagogiskt då den ideala skolan är mer en 

vision om hur man vill att skolan ska vara och fungera. Men den kan aldrig bli 

gällande eftersom i den ideologiska läroplanen så saknas det bland annat förankring 

för hur detta ideal ska utmärka sig och varför det ska vara på ett visst sätt. När 

samhällets förväntningar på skolan tillsammans med den ideologiska läroplanen 

utgör en kompromiss blir det då den formella läroplanen. Den formella läroplanen är 

den officiella läroplanen, den som pedagoger tar stöd av. Denna är gjord av 

ämnesexperter, men vilka dessa ämnesexperter faktiskt är och vad deras olika 

ställningstaganden är, är inte kända. Nästa nivå är hur pedagoger eller gemene man 

uppfatta läroplanen, vilket då är den uppfattade läroplanen. Hur man uppfattar 

läroplanen bestämmer hur man som pedagog utformar sin undervisning, vilket då blir 

den genomförda läroplanen. Detta, beskriver Hasselskog (2010), är själva kärnan i 

skolsystemet. Eftersom pedagogers undervisning kan genomföras så olika så betyder 

det att man kan uppfatta läroplanen olika. Den sista nivån är den upplevda 

läroplanen. Denna syftar till elevernas uppfattning om hur möjligheter ges i 

undervisningen för att de ska nå målen.  

Så det jag kommer att gå igenom nu under denna rubrik är den formella läroplanen, 

men samtidigt också den uppfattade läroplanen eftersom jag valt ut de citat och 

avsnitt som jag uppfattar har att göra med kreativitet att göra. Den genomförda 

läroplanen får sitt fokus i resultatavsnittet och diskussionen. 

I detta avsnitt av litteraturgenomgången kommer jag referera med citat och 

sammanfattningar av Lgr11 (s.7-19). 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, 

samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få 
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möjlighet att ta ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 

eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” 

(2011:9) 

I Lgr11 står också att skolans uppdrag är att främja ett lärande som stimulerar eleven 

till att inhämta kunskaper och utveckla dessa. Att varje elev har rätt att utvecklas i 

skolan och få känna den tillfredställelse det ger att övervinna svårigheter och göra 

framsteg. Dessutom ska skolan, tillsammans med hemmen, ska främja elevers olika 

sidor och deras personliga utveckling för att bland annat bli aktiva, kreativa och 

kompetenta medborgare. De skriver att det är skolans ansvar att efter grundskolan 

ska varje elev kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. I 

Lgr11 står det att det är lärarens ansvar att ta hänsyn till varje elevs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och elevens sätt att tänka.  

I Lgr11 står det att skolans uppdrag är att förmedla de kunskaper som alla i samhället 

behöver. Dessutom är det lärarens ansvar att ge eleven tillit till hela sin förmåga och 

ge utrymme för elevens förmåga att skapa själv och låta eleven använda olika 

uttrycksmedel. Läraren ska också organisera arbetet på så sätt att eleven utvecklas 

efter sina förutsättningar, och samtidigt kunna använda hela sin förmåga, och 

dessutom ges möjlighet att utveckla den. 

”Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära.”(Lgr11:7)  

I Lgr11 står också att skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart.  

Också att genom en variation och balans av innehåll och arbetsformer ska skolan 

främja elevernas harmoniska utveckling. Vad är detta för arbetsformer då? Det står 

inte i Lgr11. Men jag uppfattar det som att det går att kopplas till vad det står i Lgr11 

om kunskapsformer. Där benämns fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. ”De 

fyra F:n” är kunskapsformer som skolans arbete måste inriktas på menar Lgr11. 

Skolan ska balansera dessa så att delarna blir till en helhet, och därav kommer 

lärande. Jag uppfattar Lgr11 på så vis att arbetsformerna tar sin grund i dessa 

kunskapsformer. I Lgr11 står också att lärarna ska sträva efter att integrera och 

balansera kunskaper i sina olika former i sin undervisning. 
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Lgr11 talar också om uttrycksformer. Sådana är enligt Lgr11 drama, rytmik, dans, 

musicerande och skapande i bild, text och form vilka enligt Lgr11 ska vara inslag i 

skolans verksamhet. I Lgr11 står också att skolan ansvarar för att varje elev kan 

använda och ta del av olika uttrycksformer.  

Jarl & Pierre (2012), författare till Skolan som politisk organisation, skriver om 

läroplanen: 

"Man kan säga att läroplanen försöker tillfredsställa alla smakriktningar 

inom vetenskapsteorin; man framställer området som ett smörgåsbord där 

man är både saklig och allsidig, subjektiv och objektiv, följer sin egen väg 

och tillgodogör sig mainstreamuppfattningar" (2012:150). 

Med det citatet avslutar jag avsnittet om läroplaner. 

3.4 Läromedel  

Läromedel handlar också om innehåll i skolan. Maltén (2003) skriver om att i skolan 

så har lärarna förlitat sig på att författarna till de läroböcker lärarna använder har 

utgått från kursplanens huvudmoment och att de gjort en korrekt tolkning av vad som 

ska finnas i läroboken. En nationell undersökning gjordes Skolverket och presenteras 

i artikeln Läromedlens roll i undervisningen (2006) och den undersökningen visade 

samma sak. En majoritet av engelska - och samhällskunskapslärare instämde helt 

eller delvis i detta påstående. Maltén (2003) menar att detta kan resultera i att läraren 

följer denna lärobok, från pärm till pärm, uppgift för uppgift, och försöker hinna med 

allting som står det. Om detta sker så har läromedlet en stor styrfunktion, och eleven 

får aldrig chans att själv ta ställning till vad som är viktigt menar han.  

Skolverkets (2006) undersökning Läromedlens roll i undervisningen visade som sagt 

hur lärarna tyckte läromedlen påverkade. I det estetiska ämnet bild är det inte på 

samma sätt då läroböcker inte används där på samma sätt som i andra skolämnen 

menar Skolverket i undersökningen. I bild används främst läromedel som läraren 

själv skapar tillsammans med andra konstverk och bilder. Men i bild så är tillgång till 

material och teknisk utrustning viktigt på ett annat sätt. Det verkar alltså vara 

skillnad mellan ämnen hur läromedel påverkar. I SOU:s (2008) utredning En hållbar 

lärarutbildning står det om bildämnet: 
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"Bildämnet i grundskolan har ett mycket brett uppdrag. Eleverna ska dels kunna 

framställa egna bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, dels 

kunna tolka och använda bilder." (2008:282) 

I SOU:s (2008) utredning går det också att läsa om matematikundervisningen i 

årskurs 1-3 i grundskolan. Det menas där att matematikundervisningen kan ske i tre 

steg eller tre nivåer.  

Om den första nivån som kallas den konkreta laborativa nivån står det: 

"Genom att arbeta muntligt i kombination med att använda åskådligt material ges 

eleverna möjlighet till multisensoriska erfarenheter som kan bidra till att 

matematiska begrepp och idéer blir begripliga. Det ger också kinestetiska (rörelse) 

och taktila (röra vid) erfarenheter som kan bidra till att underlätta vid 

arbetsminnesproblem." (2008:254) 

I den andra nivån som kallas den representativa nivån så står det om eleverna här ska 

använda sig av erfarenheterna från den första nivån, men att i den representativa 

nivån kan mindre medel som exempelvis streck och cirklar användas för att eleven, 

utan åskådligt material, ska kunna lösa uppgifter. I SOUS:s utredning menas det att 

genom att eleverna lära sig rita lösningar i matematik så får eleverna vissa redskap 

som är viktiga för elevernas lärande: 

"De kan utvidga sin konkreta förståelse till en nivå som är mer abstrakt, men inte så 

abstrakt att den blir meninglös." (2008:254) 

Den tredje och sista nivån är den abstraktiva nivån och här menas det att eleven i 

huvudet löser matematiska problem. 

I SOU:s utredning skrivs det också om det praktisk-estetiska ämnena. Om musik så 

står det att det är väsentligt att musikämnet visar på att alla kan vara producenter av 

musik, och dessutom: 

"Grundskolans kursplan för musik fäster stor vikt vid att eleverna ska kunna ägna sig 

åt eget musicerande." (2008:282) 

I skolverkets (2003) artikel Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 så 

står det följande om läromedel i musikämnet: 
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"Det är heller inte brukligt att använda läromedel med fastlagda arbetsmoment eller 

repertoarinnehåll. Ämneslärare i musik styrs mindre av läroplanen än exempelvis 

klasslärare. Musiklärare påverkas inte direkt av läroplanen utan väljer 

undervisningsinnehåll och arbetsmetoder utifrån sin egen musikaliska fatabur." 

(2003:152) 

 

I SOU:s utredning (2008) menas det i utredningen att slöjdämnena är i gränslandet 

mellan de estetiska ämnena och de praktiska ämnena. Skolverket (2003) skriver om 

slöjden: 

"Slöjden har en särställning när det gäller elevernas inflytande. Det är det ämne i 

grundskolan där eleverna anser att de kan påverka innehåll och arbetssätt mest. Av 

eleverna svarar 59 procent att de kan påverka innehållet mycket i slöjden. Därefter 

kommer bildämnet med 15 procent."  (Skolverket: 2003:125) 

I boken Slöjdämnet i förändring, menar Kajsa Borg (1995) att slöjdlärare idag styrs 

av sin erfarenhet i undervisningen och inte vare sig styrs av forskning om slöjd eller 

kursplaner. I en annan av Kajsa Borgs (2001) avhandlingar, Slöjdämnet, intryck, 

uttryck och avtryck, går det att läsa om hennes intervjuer med idag vuxna människor 

som berättar om deras slöjdupplevelse från när de gick i skolan som  elever. Dessa 

intervjupersoner menade, enligt Borg (2001), att slöjdtillfällena gav dem mer mening 

ju mer inflytande de själva hade att på olika sätt formge sina skapelser.     

 

4 Resultat 

Följande är intervjupersonerna som fick svara på mina frågor i denna studie: 

 

Klas, 35 år, har jobbat som förskollärare tidigare i 4 år, och detta är Klas första år 

som klasslärare i årskurs ett. 

Kent, 50 år, har jobbat som klasslärare i årskurs ett i 17 år. 

Kim, 40 år, har jobbat som klasslärare i årskurs ett i 13 år. 

Feodora, 50 år, har arbetat som fritidspedagog i 27 år. 

Filippa, 30 år, har arbetat som fritidspedagog i 2 år.  

Fanny, 60 år, har arbetat som fritidspedagog i 21 år. 
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Jag kommer här först presentera hur intervjupersonerna uppfattar kreativitet. Därefter 

redovisar jag resultaten utifrån mina frågeställningar. Under min andra frågeställning 

kom det fram vissa saker som betonades extra mycket från många pedagoger. Dessa 

saker gjorde jag till teman som fungerar som underkategorier i frågeställningen. 

 

4.1. Kreativitetsbegreppet 

Jag frågade intervjupersonerna hur de definierade begreppet kreativitet. Samtliga 

intervjupersoner har alla gemensamt vissa saker när de gav sin definition. Detta var 

att kreativitet är att hitta egna lösningar, att ha fantasi, att man är uppfinningsrik, och 

att skapa något. Skapandet verkade utifrån intervjupersonerna vara två saker; ett 

skapande där det essentiella är att eleven skapar, oavsett om eleven har gjort flera 

likadana lergubbar tidigare eller inte; och ett skapande där eleven skapar någonting 

som är nytt för eleven själv.  

Men det som alla insinuerade var att det handlar om frihet, ju friare det är desto mer 

kreativitet handlar det om.  

Klas sa att kreativitet inte behöver vara skapande, men att de hittar andra vägar att 

lösa problem på. Filippa är på samma spår, denne sa att man måste få vara utanför 

ramarna för att kunna vara kreativ.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att mina intervjupersoner definierar 

kreativitet som att hitta lösningar, fantasi, att vara uppfinningsrik och skapande. 

Dessutom att kreativitet handlar om frihet.  

4.2. När och var uppfattar pedagogerna att eleven är som mest 

kreativ? 

Jag frågade pedagogerna gällande deras uppfattning om var och när i skolan som 

eleverna får som mest utlopp för sin kreativitet. Det framkom hos de flesta av 

intervjupersonerna att fritids och raster erbjuder större möjligheter till kreativitet än 

vad skolan gör på lektionstid och att det är just på dessa platser eleverna är som mest 

kreativa. Vad detta berodde på? Jo, intervjupersonerna hade ståndpunkten att desto 

friare desto mer kreativitet. 
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"... jag tror ju att de får mest utlopp för sin kreativitet i den fria delen av 

dagen så att säga, när de har fritids. När de har även raster är det många som 

är väldigt kreativa.” (Fanny) 

 

”För att skoltiden är ju ändå mera styrt, hur man än vrider och vänder på det 

så är det ju så. Man har ju en läroplan att följa och man ska ju...ta in viss 

kunskap som man måste... Så det är ju den fria delen av dagen som är mest 

kreativ." (Fanny) 

Detta menar också Feodora och säger också att tidsmässigt så får barnen inte utlopp 

för sin kreativitet lika mycket under skoldagen som på fritids och rast. Filippa och 

Kent tror att fritids är mer kreativ än skoldagen de också, just för att om man vill 

göra en uppfinning så kan man där göra en uppfinning, men att detta är svårare i 

skolan då det är mer styrt. 

Inom den styrda delen av skolan så säger Feodora och Kim att skapande som styrd 

aktivitet på fritids och bild under skoldagen är det som mest gagnar elevernas 

utveckling av en kreativ förmåga.   

"Spontant tänker jag direkt bild och berättande. Det är ju ganska klassiskt för 

då ska man ju hitta på, man ska fantisera, man ska skapa någonting. Det är ju 

det enkla snabba svaret. Sen om man tänker lite mer så är det ju ännu mer 

kreativitet i leken. Det är väl ganska självklart om man tänker efter." (Kim) 

Samtliga sade att rasten är ännu mer kreativ än fritids och skolan. Det fanns också en 

antydan på att skälet till detta var att rasten var ännu friare. 

”Fritids men absolut den fria leken tänker jag, kreativiteten är där det är mer 

fritt liksom ...” (Klas)  

Dessutom så talar många intervjupersoner om att rollekar på rasten och i den fria 

leken är något som ger utlopp för kreativitet. Speciellt Fanny, Kent och Kim 

uttrycker att fantasitlekar/rollekar är väldigt kreativa. 

"... de kan förvandlas till vad som helst. Pinnen blir ett svärd, en pinne blir en 

rymdraket...(Kent) 

Jag uppfattade även något negativt om detta med raster. Fanny säger att: 



17 
 

"Vi har en jättetråkig skolgård men de hittar ju ställen och leka och gräver 

och bygger och det är kottar och pinnar, det är ju väldigt kreativt." (Fanny) 

Detta citat tolkar jag som att barnen kan vara kreativa med lite, att de hittar på från 

de förutsättningar som ges. Trots det positiva inslaget i citatet kan det också tolkas 

som att personalen förlitar sig på att barnen själva hittar på saker med de 

förutsättningar som ges och finns.  

Klas och Fanny anser att var och när man stimuleras mest till kreativitet handlar om 

olikheten. Klas tar exempel på elever i dennes klass där vissa älskar att vara ute och 

Kim upplever att vad de eleverna gör när de är ute är kreativt. Kim gav exempel som 

kojbyggen och olika saker som de kan hitta på med en boll på rasten. Kim nämner 

fotboll som kreativt då man måste komma på vad man ska göra för att behålla bollen 

och dessutom göra mål. Klas menar att barn är olika kreativa på olika arenor och ger 

som exempel på var någonstans det kreativa rörelsemönstret kan komma till sin rätt. 

I Klas klass så brukar några flickor hjula på mattan i klassrummet (vilket jag själv 

såg var en väldigt liten yta) men när de kommer till idrottshallen, på fritidshemstid 

och skoltid, så får de utlopp för sin kreativitet. Klas har även en elev som definierar 

sig själv som konstnär, och när denna elev är i klassrummet så får den eleven utlopp 

för sin kreativitet där eftersom de är mycket bild i ettan.  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att pedagogerna drar paralleller mellan frihet och 

kreativitet och den fria arenan verkar vara där det finns som mest chans för barnen att 

vara kreativa enligt pedagogerna. Pedagogerna uppfattar det som att fritidshemmet 

och raster erbjuder större chans till att vara kreativ än skoldagen och att bland 

skolämnena så verkar bild kunna tyckas vara något ledande för kreativitet, men att 

ingenting är definitivt för alla eleverna då var någonstans eleven är som mest kreativ 

är individuellt.   

4.3 Hur ger klassläraren och fritidspedagogen möjlighet för eleven 

att få vara kreativ? 

Pedagogernas svar på mina intervjufrågor indikerade att vissa saker i deras arbetssätt 

var speciellt viktiga för kreativiteten. Jag har under denna rubrik gjort teman utifrån 

att pedagogerna tog upp dessa saker mycket. Det första av dessa teman är olikheter. 

Pedagogerna menar att det är olika mellan elever vad som passar dem och olika hur 

man bemöter dem. Ett andra tema är vilka möjligheter som pedagogerna erbjuder för 
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att bemöta elevernas olikheter. Ett tredje tema är vad pedagogerna ansåg som viktigt 

för att kunna vara kreativ – att lyckas.  

Dessa tre teman kommer självfallet att vidröra varandra även om de är beskrivna 

under olika rubriker.  

4.3.1 Olikheter 

Här talar intervjupersonerna om, så att säga, olika sorters olikheter. De intervjufrågor 

som lämnar störst avtryck under denna rubrik handlar om hur intervjupersonerna 

definierar kunskapsformer. 

Genomgående så har alla intervjupersoner någon gång nämnt att de talar om 

olikheter med klassen. Klas berättar om sin klass, om hur han väldigt tidigt försöker 

prata om olikheter, utgå från olikheter i samtal och få ut budskapet att det är bra och 

att vi behöver att alla är olika. Vilka slags olikheter Klas talar med eleverna om är 

svårt att veta eftersom jag inte gjorde någon observation när Klas gjorde detta, men 

han ger exempel på hur han försöker tala om olikheter: 

”Just det här att någon är snabb på idrotten eller på att springa, någon läser 

väldigt fort, någon hoppar inte så högt och… alltså att man pratar mycket om 

det man kan och inte kan, att det är ok, och att vi är här tillsammans för att 

hjälpa varandra." (Klas)  

Filippa fortsätter och säger att olika barn kräver olika kunskapsformer. Att om hon 

använder för mycket av den ena kunskapsformen kanske hon tappar vissa barn. Då 

att barnen kanske tvingas på något som de kanske tycker är jobbigt eller inte förstår. 

Hon menar att elever har olika sätt att lära sig på.  

"Olika sätt att lära sig på. Att vissa lär sig genom att dansa matte, bygga 

matte, laborera matte eller abstrakt räkna matte." (Filippa) 

Kent nämner att man måste lära ut på olika sätt. Att, som Kent uttryckte sig, använda 

olika kunskapsformer för att nå alla barn. Då genom musik, skapande eller att man 

räknar i en mattebok. Alla intervjupersoner nämnde att eleverna ska få möta 

kunskapsinnehållet på olika sätt.  

Filippa säger att alla grupper är olika och att barn är olika. Hon säger också att det 

alltid finns olika individer som är olika kreativa eller nyfikna eller drivna att göra 
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saker. Fanny menar också att elever är olika kreativa. Hon uppfattar dessutom en 

koppling mellan kreativitet och unik egenart på så sätt att om eleven hittar sin grej 

som eleven trivs med och känner sig någorlunda bra på så ger det större möjlighet för 

eleven att kunna vara kreativ än om eleven gör något den känner sig dålig på. 

Alla intervjupersoner talar om att vara olika såsom något positivt. Men inte endast. 

Lgr11 säger att det är skolans uppgift att låta varje elev finna sin unika egenart. När 

jag frågar Klas hur han arbetar med denna uppgift så menar han att det känns svårare 

i en årskurs etta än på förskolan att låta eleverna finna sin unika egenart. Han menar 

att detta beror på att i ett klassrum ska eleverna vara samlade och då göra mer likt 

varandra och de ska också göra det samtidigt. Enligt Klas är skälet till varför 

eleverna ska göra på detta sätt i skolan att i årskurs ett finns det en kursplan vilket det 

inte gör i förskolan. Dessutom menar Klas att det är väldigt många barn i 

skolklasserna idag vilket gör att han inte hinner lägga den tid på varje elev som han 

skulle vilja göra. Men Klas arbetar utifrån de förutsättningar han har i sin årskurs etta 

och på vilket sätt han arbetar förklarar Klas genom att: 

"... låta de möta... möta på... kunskapsinnehållet på olika sätt, att jag kan 

förmedla på olika sätt för att ta vara på varje elevs unika." (Klas) 

Fanny är inne på samma spår och menar att man ska kunna se barnen på den nivå de 

är, och därifrån hjälpa de i den situation de är i, både på ett socialt och 

kunskapsmässigt sätt. 

4.3.2 Erbjuda möjligheter  

I detta tema kommer jag gå igenom vilka slags möjligheter pedagogerna erbjuder för 

att barnen ska få vara kreativa. För det genomgående i intervjuerna är just att de 

stimulerar kreativitet genom att försöka erbjuda möjligheter. Möjligheter handlar till 

viss del om var och när vilket vi redan tagit upp i avsnittet som handlade om var och 

när. De möjligheter jag kommer att presentera här är de möjligheter som lärarna 

erbjuder eleverna i undervisningen och i de styrda aktiviteterna för att stimulera 

kreativitet. 

De möjligheter som erbjuds visar sig på olika sätt i deras verksamhet. Fanny säger att 

hon tror att lärares och fritidspedagogers jobb med att stimulera kreativitet har 

kommit mer och mer. Generellt kan sägas att intervjupersonerna menar att när man 

erbjuder material, såväl som på fritids och skoltid, så erbjuder de möjligheter till 
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kreativitet. Fritidspedagogerna i intervjugruppen tar upp att de erbjuder aktiviteter på 

fritidshemmet nästan varje dag. Hur många per dag och hur många gånger i veckan 

verkar vara olika på den skola man besöker. Vissa erbjuder två styrda aktiviteter per 

dag varje vecka, dessa aktiviteter var för det mesta rörelse och skapande. Andra 

erbjuder en styrd aktivitet per dag och detta var då antingen rörelse eller skapande. 

I skolan menar Klas att han försöker ge barnen utlopp för sin kreativitet på så sätt att 

det inte får vara för styrt, att det måste finnas utrymme för eget tänkande. Kim talar 

om hur han menar att man borde arbeta som lärare för att nå det målet och kommer 

fram till att man ska vara lyhörd och inte så fyrkantig som lärare. 

"Vi har pratat om att vidga boxen, att inte trycka in eleverna i ´så här vill vi 

att det ska vara´, utan att man trycker ut boxen istället så att alla ryms." (Kim) 

Klas menar att hans mål är att försöka ge näring till kreativiteten som finns inom 

barnen. Medan Kim menar att man kan stimulera kreativitet genom att barnen får 

träna på olika delar som sedan blir till en helhet. Kim säger att man inte kan förvänta 

sig att ett barn är kreativt av sig självt, utan kan behöva träna just olika delar, som i 

ett projekt. Att om man har ett skapandeprojekt så ingår det där flera delar och får 

man barnet träna på olika delar så blir det lättare för barnet att föreställa sig helheten 

vilket i sig då skulle till ett senare tillfälle, eller senare projekt, bidra till att barnen 

tänker mer kreativt och föreställer sig helheten lättare än de gjort tidigare. 

Feodora berättar om ett exempel på en skapandeaktivitet hon höll i under fritidstid 

som var som ett litet projekt. Där berättade först Feodora för barnen vad för något de 

skulle göra, men hon berättade aldrig hur barnen skulle göra det. Hon gjorde som så 

att hon hade tagit fram material som fanns och när en elev kom fram och frågade hur 

man skulle göra en viss sak så svarade hon "ja men fundera här, det här är materialet 

som finns, vad kan du prova?" Feodora menar att där utmanades eleven till att 

komma på egna kreativa lösningar, vilket den eleven och andra också gjorde. Här 

kan jag tycka att Feodora erbjuder eleven möjligheten att få lista ut det själv, att få 

tänka själv.  

Det verkar vara olika på hur de jobbar med att stimulera kreativitet för Filippa 

menade däremot att hennes grupp är väldigt driven och behöver inte uppmuntras så 

mycket, utan om pedagogerna tillhandahåller material på fritidshemmet så tänker 
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barnen själva ut vad de ska göra. Filippa tycker att kreativitet har en relation till 

motivationen. 

"Alltså när det känner … det går väl ganska hand i hand med motivationen, 

att de känner sig motiverad till att göra det, och tycker man något är tråkigt så 

- det vet man ju själv - så blockerar man sig själv ganska snabbt också. Så 

lust, lusten är otroligt viktig för att man liksom ska känna att man vill göra 

det, och komma på nya saker och göra det." (Filippa)  

Feodora berättade även om att på deras skola förs mycket diskussioner om att de ska 

jobba efter att stimulera elevernas kreativitet. Feodora tog som exempel på när den 

svenska skolan visade väldigt dåliga resultat i matematik några år tillbaka i tiden, så 

lyftes det då på deras skola att barnen måste få tänka kreativt, tänka själva och lära 

sig olika lösningar, och enligt Feodora så strävar pedagogerna på hennes skola för att 

eleverna ska få jobba på det sättet idag.  

Filippa menar att under skoldagen så jobbar de också på detta sätt genom att, som jag 

förklarade tidigare, låta barnen laborera matte, dansa matte, abstrakt räkna matte. På 

olika sätt alltså syssla med matematik. Filippa berättade också att elevernas 

matematik har fått ett mer kreativt innehåll tack vare ett projekt de haft tidigare där 

det var mycket att pröva på olika material och jobba på olika sätt med matematik. 

Intervjupersonerna talar också om läromedel när de talar om arbetssätt. Som Fanny 

som menar att på deras skola har de valt läroböcker som är mera på en nivå där man 

får pröva på olika material och jobba på olika sätt i matematik. Eller i till exempel 

biologi som Filippa uttryckte sig om. Att där får eleverna experimentera och utforska 

saker istället för att bara läsa om det. Varför pedagoger använder olika metoder är för 

att barnen lär på olika sätt menar Klas: 

"Ja olika sätt att nå kunskap kan jag också tänka är viktigt. Du, jag har 23 

elever - och alla lär inte på alla sätt. Och jag kan då liksom med olika vägar 

så kanske jag tillslut når alla. Istället för att man bara kör ett race, nu kör vi på 

det här sättet, punkt!" (Klas) 

Många av intervjupersonerna talar om läromedel. Intervjupersonerna menar att det är 

bättre läromedel idag än förut, till och med att det är bättre idag än för bara några år. 
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Samtidigt kom det fram att många intervjupersoner, både fritidspedagoger och 

klasslärare, tycker att kreativiteten begränsas av skolans måsten. Att följa en kursplan 

kan betyda att de inte har tid att lägga in andra saker i undervisningen, även om de 

skulle vilja menar pedagogerna. Att det finns en basplan som hindrar de från att 

lägga in olika element i undervisningen på så sätt som de skulle vilja. De har inte tid 

eller möjlighet att planera hur de ska lägga in mer kreativitet i undervisningen. 

Feodora menar att för en del klasslärare så finns inte utrymme för kreativitet för att 

lärarna blir styrda av andra sakers som är mer "fylla-i-uppgifter".  

4.3.3 Att få lyckas 

Att få lyckas verkade vara en sak som var essentiellt för att man ska kunna vara 

kreativ.  

När jag ställde frågorna hur pedagogerna jobbade för att låta eleverna finna sin unika 

egenart och hur de jobbade för att stimulera kreativitet så blev det ganska klart att 

pedagogerna ansåg att alla barn ska få lyckas och att de jobbar för att detta ska ske. 

Till exempel så sade Kim att man behöver ha ett visst självförtroende för att kunna 

vara kreativ och Feodora nämnde att man måste våga testa för att vara kreativ.  

Klas säger att han försöker visa de barn som inte är på och rycker i honom hela tiden, 

att han ser dem också. Klas försöker låta eleverna blomma ut med sina uttryck och 

idéer, och som pedagog också se det. Filippa talar om ungefär samma sak och tycker 

det är viktigt att låta eleverna få lyckas och Kim säger att alla ska få nå så långt de 

kan: 

"Man får utveckla utifrån det man själv förmår och använda olika 

kunskapsformer. Utmana eleverna, så att de får motstånd och lyckas. Misslyckas 

man hela tiden tappar man geisten ganska fort." (Filippa) 

"Vi pratar mycket i arbetslaget att vi inte får lägga oss på lägsta ribban. Utan... 

alla ska nå så långt de kan. (Kim) 

Kent och Kim menar att man också kan arbeta på så vis att man inte alltid som 

pedagog behöver sitta inne med det rätta svaret på en fråga, utan att det kan finnas 

fler svar på den. Eller att om man som pedagog har rätt svar på en fråga, låta eleven 

berätta hur denne tänkte, så kan det vara rätt ändå. 
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Feodora menar att det är viktigt hur man bemöter barnet i olika situationer och att det 

är något man måste tänka på och reflektera mycket över. Detta håller även Klas och 

Fanny med om. De nämner att uppmuntran är viktig för att sporra aktivitet och att 

man måste uppmuntra eleverna även om de lyckas eller misslyckas. 

Att få lyckas verkar viktigt och det är mest positiva kommentarer som speglar detta 

ämne. De negativa kommentarerna som finns om denna sak det handlar mer om 

möjligheterna och tid för att få varje elev att känna sig lyckad. Att eftersom det är så 

pass många elever i en klass så är det inte alltid pedagogen kan göra så att alla lyckas 

hela tiden. Men om detta så uttrycker sig Klas att det är viktigt att läraren måste få 

känna att den lyckats också. Att man som pedagog gjort skillnad för en elev idag och 

att man får vara glad åt det. Klas menar att man kanske kan göra skillnad för en 

annan elev imorgon, men att man ska stanna upp och känna sig nöjd över vad man 

har åstadkommit.  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att de möjligheter för kreativitet som 

klasslärarna och fritidspedagogerna uppger att dem ger eleverna är att de pratar 

mycket med eleverna om olikheter och om att vara olika. Dessutom låter de eleverna 

möta kunskapsinnehållet på olika sätt och få lära sig på olika sätt genom olika 

material, läromedel och uttrycksformer. Pedagogerna uppfattar också att få lyckas är 

något viktigt för att eleven ska kunna vara kreativ.  

 

5 Diskussion: 

I denna diskussion väljer jag att ta upp vissa saker som mina intervjupersoner 

nämnde som jag anser speciellt berör mitt syfte. Jag avser att sätta mina 

intervjupersoners utsagor i en bredare kontext, bestående av Lgr11 och forskning 

inom kreativitet och skola.  

 

5.1 Hur kan klasslärarnas och fritidspedagogernas uppfattningar 

om kreativitet relateras till forskningsresultat som finns på 

kreativitetsområdet? 
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5.1.1 Kreativitetsbegreppet 

Jag vill här påvisa likheter och skillnader mellan intervjupersonernas och 

kreativitetsforskarnas uppfattningar kring begreppet kreativitet. Varför det? Jo, jag 

tycker att det är viktigt att uppmärksamma om intervjupersonerna och 

litteraturförfattarna använder samma språk. För uttrycker sig dessa två parter likadant 

om kreativitet så anser jag att de också uppfattar kreativitet på ungefär samma sätt. 

Uttrycker de skillnader så uppfattar dessa två parter och andra sidan kreativitet på 

olika sätt. Vilken slutsats som än blir ger den mig en slags grund att stå på längre 

fram i diskussionsavsnittet. 

 

Intervjupersonerna tycks ha överensstämmande uppfattningar om vad kreativitet är 

och att det kan användas på många ställen. Intervjupersonerna har gemensamt med 

de författare som skriver om kreativitet på många punkter på vad kreativitet är såsom 

att skapa något nytt (Bach, 1971), (Vygotskij, 1995), (Robinson, 2011) och att hitta 

lösningar (Dahlqvist, 2011), (Robinson, 2011). Intervjupersonerna beskriver 

kreativitet som att det har att göra med frihet, att ju mer fritt desto större chans för 

utlopp för kreativitet. Detta är en koppling som jag inte upplever framträder i den 

litteratur som jag har valt att använda mig av.   

 

Lgr11 säger dock aldrig vad som är kreativitet men att det är skolans ansvar att varje 

elev ska kunna lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt. Vad som är ett 

kreativit sätt eller inte skriver heller inte Lgr11.  

 

Min slutats är att intervjupersonerna och författarna ger en likartad beskrivning av 

kreativitet. 

 

5.2 När och var uppfattar pedagogerna att eleven är som mest 

kreativ? 

Följande märkte jag faktiskt först efteråt när jag reflekterade över de svar jag fått från 

mina intervjupersoner. Jag frågade pedagogerna var och när som de uppfattade att 

eleverna fick mest utlopp för sin kreativitet? När jag skrev den frågan så menade jag 

var pedagogen ser eleven som mest kreativ, men formulerade det till ordet utlopp. Är 

det då ledande om att kreativitet är något som man får utlopp för? Ja, det skulle 

kunna vara ledande, för kreativitet behöver inte komma inifrån, det kan också 
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komma från sociala och kulturella möten. Jag kände att jag ledde intervjupersonerna 

mot att kreativitet kommer inifrån när jag i min fråga använde begreppet utlopp. Och 

andra sidan menar Lgr11 att skolan ska stimulera elevernas kreativitet. Då kan man 

tolka att Lgr11 i sig självt förutsätter att kreativitet är något som redan finns inom 

eleverna och som ska stimuleras i skolan. Hade det istället stått i Lgr11 ”stimulera 

eleverna till kreativitet” hade min fråga med begreppet utlopp inte varit giltig enligt 

mig själv då mina intervjufrågor tar sin grund i Lgr11.  

 

Intervjupersonerna menade alla att ju mer frihet barnet hade desto mer kreativt var 

det. Genomgående för intervjupersonerna var eleverna som mest kreativa på rasten, 

därefter på fritidshemmet. Det verkar också vara så att intervjupersonerna anser att 

eleverna är som minst kreativa under skoldagen, alltså i klassrummet. Detta, som de 

uttryckte det, för att skolan har måsten och är mera styrt. Om man tolkar mina 

intervjupersoners uppfattningar verkar det ligga något i det som Aulin-Gråhamn, 

Persson & Thavenius (2004) påstår, att det finns en motsättning mellan allvar och lek 

i skolan. Olofsson (1996) menar att i klassrummet ska barnen vara seriösa, allvarliga 

och vuxna, och på rasten får de leka och vara barn.  

 

Intervjupersonen Klas sade att olika barn är olika kreativa på olika arenor. Vad säger 

litteraturen om det? Det finns olika åsikter om det. Om lärande så är rum och tillgång 

till vad som finns i rummet viktigt för eleven (Strandberg, 2006), (Åberg & Taguchi, 

2005). Om lek så skriver Norén-Björn (1991) att rum och material inte är så viktiga, 

utan att det är barns strävan som att få uttrycka sig som manar fram till lek. Lek och 

lärande är inte nödvändigtvis samma sak, men jag kopplar samman lek och lärande i 

stöd av Lgr11 som säger att skapande och lek är viktiga delar i lärandet. En 

intervjuperson berättade att de har en tråkig skolgård, men att eleverna tar tillvara på 

de kottar och pinnar som finns på den, och gräver och bygger. Att eleverna tar 

tillvara på vad som finns ser intervjupersonen som väldigt kreativt. Men samtidigt 

går det också att se ur det perspektivet som att skolpersonal då förlitar sig helt på att 

barnen ska vara påhittiga utifrån de förutsättningar som finns vilket kan hänvisas till 

Norén-Björns (1991) tes att rum och material inte är så viktiga. Men Dahlqvist 

(2011) menar att man inte kan förvänta sig att ett barn är kreativt av sig självt.  

Intervjupersonen Klas menade att eleverna var olika kreativa på olika arenor vilket 

borde betyda att vad som finns på arenan att tillgå är viktigt? Är eleven i en tom 

skolsal för att sedan gå in i en musiksal som är tom på instrument så borde det i sig 
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inte ge någon skillnad i utlopp för elevens kreativitet tänker jag. Klas menade också 

att det kreativa rörelsemönstret kan komma mer till sin rätt i exempelvis idrottshallen 

där eleverna har mer utrymme att använda sig till sina rörelser än vad de har i 

klassrummet. Är det istället då så som Strandberg (2006) och Åberg & Taguchi 

(2005) menar att material och tillgång är viktigt? Jag tänker på följande sätt: Lek och 

kreativitet verkar ha en stark koppling enligt intervjupersonerna och Craft (2003) 

menar att lek och kreativitet är länkade. Kreativ är en person som gör någonting, 

exempelvis med ett material enligt Robinson (2011). Intervjupersonen Kim nämnde 

fotboll som kreativt, och en fotboll skulle kunna vara ett material för att få utlopp för 

kreativitet. Intervjupersonerna gav också exempel på att vissa elever kan vara 

kreativa på bollplanen, och andra elever i idrottshallen om de får möjlighet att vara 

där på fritidshemmet. Alltså vill jag konstatera att rum och material spelar roll. 

 

Min slutsats är att var och när eleven är som mest kreativ i skolan är individuellt men 

att rum och material har betydelse för var och när eleven är kreativ.  

 

5.3 Hur ger klassläraren och fritidspedagogen möjlighet för eleven 

att få vara kreativ och hitta sin unika egenart? 

I resultatet berättade mina intervjupersoner om hur de uppfattar att de arbetar för att 

ge eleven möjlighet till att få vara kreativ. Dock upplever jag att de inte gav många 

specifika exempel på hur de praktiskt går till väga i den pedagogiska situationen 

vilket jag vill uppmärksamma läsaren på. 

 

5.3.1 Olikheter 

Följande resultat kan tyckas ha att göra med arbetssätt, men i min mening hör stycket 

hemma under olikheter då det blir ett resultat som påvisar att man kan tolka och 

uppfatta olika. Jag frågade mina intervjupersoner hur de tänkte kring citatet: 

”Skolans arbete måste ge utrymme för olika kunskapsformer för att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras”(Lgr, 2011:10). 

Alla intervjupersoner pratade om att man ska möta kunskapsinnehållet på olika sätt. 

Men det intressanta enligt min mening är att i samband med det så pratade Filippa 

om att man kan laborera - bygga - dansa - eller abstrakt räkna matematik. Min 

tolkning av dessa intervjuer är att vad Filippa menar med kunskapsformer och även 
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vad resten av de intervjuade menar med kunskapsformer inte stämmer överens med 

Lgr11s definition av kunskapsformer. När Lgr11 skriver om kunskap så skriver de att 

den kommer i uttryck i många former, som fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet. 

Lgr11 menar alltså att dessa är de kunskapsformer som ska balanseras. 

Intervjupersonerna säger också dem att man ska presentera innehållet på olika sätt 

för eleverna, för att nå fler och för att fler ska förstå. Men det som skiljer läroplanen 

från intervjupersonerna är att intervjupersonerna tolkar kunskapsformer som att 

använda olika uttrycksformer för att nå kunskap. Alltså att intervjupersonerna i 

exempelvis matematik då använder olika moment, som att dansa eller att bygga 

matte för att nå fler elever. Frykholm (2007) menar att kunskapandet förstärks av 

olika uttrycksformer och i Lgr11 står det att skolan ansvarar för att varje elev kan 

använda olika uttrycksformer, vilket exempelvis, enligt Lgr11, är att dansa. Men jag 

uppfattar att vad intervjupersonerna uttrycker som kunskapsformer uttrycker 

läroplanen som uttrycksformer. Eftersom jag utgår från Lgr11 så uppfattar jag att 

intervjupersonerna menar att de använder uttrycksformer för att förmedla kunskap på 

olika sätt och inte kunskapsformer. 

Men hur kan intervjupersonerna definiera kunskapsformer så annorlunda än vad som 

faktiskt står i läroplanen? Kanske kan det ha att göra med det Hasselskog (2010) tar 

upp om hur man som lärare uppfattar den formella läroplanen. Och hur pedagogen 

uppfattar läroplanen skapar då i sin tur den läroplan som man genomför. Den 

sistnämnda är den läroplan som pedagoger dagligen använder sig av i skolan menar 

Hasselskog (2010). Det kanske kan tyckas att läroplanen kan uppfattas på för många 

sätt, och detta är för att läroplanen försöker tillfredsställa så många parter som 

möjligt (Jarl & Pierre, 2012). 

 

Min slutsats är att intervjupersonerna uppfattar kunskapsformer som uttrycksformer i 

Lgr11 och att de arbetar därefter när de låter barnen exempelvis dansa eller bygga 

matematik.  

 

5.3.2 Erbjuda möjligheter 

Lindqvist (2002), intervjuade i en skola i Karlstad åtta stycken pedagoger. Eftersom 

hennes intervjupersoner innefattades av tre fritidspedagoger och fyra grundskollärare 

blir den väldigt lik min intervjugrupp. De pedagoger Lindqvist intervjuade var 

överens om att lek handlar om lärande, kunskaper och förståelse för olika saker och 
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att leken borde kunna användas mer i skolan för att lära, få kunskaper och förståelse, 

då de ansåg att leken försummades i skolundervisningen. 

 

Eftersom jag inte frågade mina intervjupersoner om de använder lek i 

skolundervisningen nämnde de inte heller något om det. Men de drar paralleller 

mellan lek och kreativitet och menar på att leken är det mest kreativa under 

skoldagen. Även om de inte nämner lek i deras arbetssätt så försöker de erbjuda 

eleverna möjlighet till kreativitet på olika vis. Detta kan exempelvis vara olika 

material att använda, både på fritids och på skoltid. Mina intervjupersoner berättade 

att eleverna får utforska och experimentera i skolundervisningen precis som 

Johansson (2012) menar kan vara ett undervisningsalternativ till att bara svara på en 

fråga. I relation till Lindqvist (2002) så tolkar jag att detta är ett av mina 

intervjupersoners arbetssätt att använda ett lärande som ger förståelse och kunskap. 

Inte på ett lekfullt arbetssätt som Lindqvists (2002) intervjupersoner talade om, men 

på ett kreativt arbetssätt som jag uppfattar att mina intervjupersoner menar att de 

använder sig av. 

 

Intervjupersonerna nämner bild och skapande som ett ställe där kreativitet existerar. 

Enligt skolverkets undersökning (2006) så ansåg lärare att i ämnet bild så används 

inte läromedel på samma sätt som i andra ämnen. Det finns inget färdigt läromedel 

att följa i bildämnet menar skolverket. Maltén (2003) menar att i många ämnen så 

följer man läroböckerna till punkt och pricka och lämnar inget utrymme för eleven 

att tycka till. Kanske kan man dra sådana paralleller till mina intervjupersoners svar 

också, om läromedel inte används på samma sätt i bild som i andra skolämnen? I 

många ämnen ska du mer ta in ett stoff som en intervjuperson uttryckte det. Därför 

kan jag förstå att barnen kan uppfattas som mer kreativa när de är i bildsalen. Detta 

eftersom ingen lärobok finns att följa vilket ger utrymme för pedagogerna att lära ut 

på alternativa sätt och mer utrymme för eleverna att uttrycka sig. Bildämnet kan 

sägas ger mer frihet, och frihet kopplar intervjupersonerna som sagt ihop med 

kreativitet. Enligt en intervjuperson så var det en flicka som kallade sig själv 

konstnär och hon får då sitt utlopp i bildämnet men också i andra ämnen i 

klassrummet då det är mycket rita och teckna i årskurs ett. Men är det bara bildämnet 

som är kreativt då, för det används väl heller inte läromedel i de andra praktisk-

estetiska ämnena? Det var svårt att hitta litteratur om vilken inverkan läromedel har 

på de ämnena men det jag hittade har jag tagit med här. I skolverkets undersökning 
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(2003) så menas det att musiklärare väljer undervisningsinnehåll och metoder utifrån 

dem själva och att det inte är brukligt för dem att använda läromedel som har 

bestämda moment att följa. Om idrott hittade jag inte någon passande litteratur om 

läromedel. Men min personliga erfarenhet då jag har vikarierat som idrottslärare en 

längre tid var att jag aldrig använde något läromedel. Kursplanen gav mig direktiv att 

eleverna skulle få dansa men vilken typ av dans bestämde jag själv. Om andra 

idrottslärare använder läromedel kan jag inte svara för. Slöjdlärarna beskrevs i Borgs 

(1995) avhandling som att de styrs av sin erfarenhet i slöjdämnet och inte lystrade till 

varken forskningsresultat eller kursplan. I Borgs (2001) avhandling beskriver hennes 

intervjupersoner det som att när de gick i skolan så spelade deras inflytande i hur de 

fick formge sin skapelse roll för deras upplevelse av meningsfullhet i ämnet. I 

skolverkets (2003) rapport beskrevs slöjden som det ämne som eleverna upplever att 

de har som mest inflytande på innehåll och arbetssätt. Om det är eleven eller 

slöjdläraren som har mest inflytande på innehållet kan jag inte svara på. Men det som 

jag uppfattar att dessa utsagor gör är att de ger en indikation på att läromedel inte har 

en styrande effekt i slöjdämnet. Jag anser att utifrån min analys kan andra praktisk-

estetiska ämnen som musik och slöjd också antas vara kreativa. 

Men de andra skolämnena då, är inte de kreativa? Craft (2003) menar att kreativitet 

definitivt är relevant i hela läroplanen och inte ämnesspecifikt. I klassrummet 

använde intervjupersonerna sig av undersökande matte. I SOU:s (2008) utredning går 

det att läsa om matematikundervisningen i årskurs 1-3. I utredningen menas det att 

matematikundervisningen kan ske i tre steg eller nivåer. I den första nivån som kallas 

den konkreta laborativa nivån får eleverna använda sig av olika sinnen och åskådligt 

material för att matematiken ska bli begriplig. I nivå två som kallas den 

representativa nivån börjar eleverna rita matematik och använder inte det åskådliga 

materialet på samma sätt. I nivå tre som kallas den abstrakta nivån så lämnar eleven 

att rita matematik till att lösa matematiska problem i huvudet. Jag uppfattar att denna 

nivåmodell låter eleverna använda mycket "hjälpmedel" i form av material i början 

av matematikundervisningen, för att successivt klara sig mer och mer utan material 

för att tillslut uppnå ett abstrakt tänkande oberoende av material omkring. Men är 

detta arbetssätt kreativt? Robinson (2011) menar att man är kreativ först om man 

använder ett material eller ett medium. Om pedagoger arbetar stegvis som SOU:s 

(2008) utredning påvisar så borde det vara, i relation till Robinson (2011) att eleven 

ges som störst möjlighet att kreativ på första nivån och som minst möjlighet på 
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andra. Det var ingen intervjuperson som nämnde dessa nivåer som ett sätt att arbeta 

på. Däremot nämndes att bygga, dansa, laborera och abstrakt räkna matematik som 

exempel för att eleverna ska få utlopp för sin kreativitet. Förutom det abstrakta 

arbetssättet så använder intervjupersonerna i, relation till Robinson (2011), material 

och olika medium för att räkna matematik, och därmed så arbetar intervjupersonerna 

med matematik på ett kreativt sätt. I relation till SOU:s (2008) utredning så vill jag 

mena att intervjupersonerna arbetar främst med den konkreta laborativa nivån då den 

beskrivs som att använda olika sinnen.  

 

Min första slutats är att de praktisk-estetiska ämnena i skolundervisningen erbjuds 

eleverna möjligheter att få vara kreativa. Dessutom att intervjupersonerna ger 

möjlighet för eleverna att vara kreativa i matematikämnet.  

 

5.3.3 Att få lyckas 

En intervjuperson menar att man måste ha ett visst självförtroende för att våga släppa 

fram det kreativa, och alla intervjupersoner är måna om att barnens ska få lyckas. 

Intervjupersonerna menar att även om elevens svar på en ställd fråga kanske inte är 

det svar som man som pedagog själv tänkt sig, så ska man låta eleven berätta hur han 

eller hon tänkt. Detta för att eleven kanske kan ha rätt svar på något sätt ändå. Detta 

kan utifrån vad Dahlqvist (2011) skrev om konvergent och divergent tänkande visa 

på att intervjupersonerna använder sig av det divergenta tänkandet som innebär att 

det finns fler svar på en fråga. Men också till Barnes (1992) som i sitt fiktiva 

exempel tog upp hur en lärare bemötte sin elev på fel sätt. Den läraren nedvärderade 

elevens sätt att tänka vilket då kan resultera i eleven själv börjar tro att hans eller 

hennes sätt att tänka inte är betydelsefullt i skolan, och då kan eleven börja 

undervärdera sig själv. Jag tolkar intervjupersonen på så sätt att pedagogen inte 

behöver ha ett rätt svar när han eller hon ställer eleverna en fråga, eller ett rätt sätt för 

alla elever att lösa ett problem på. Genomgående så är det bemötandet av eleven 

viktig för intervjupersonerna. Detta menar också Barnes (1992).  

Det står i Lgr11 att skolan ska stimulera elevernas självförtroende och dessutom att 

varje elev ska få känna att de gjort framsteg och övervunnit svårigheter. En 

intervjuperson sa att eleven ska utveckla utifrån vad eleven själv förmår. En annan 

intervjuperson sa att man inte ska lägga lägsta ribban för alla, att vissa behöver mer 

motstånd än andra men alla behöver känna att de lyckas. Kimber (2005) menar att 

pedagoger bör uppmuntra det som eleverna gör bra. I Lgr11 menas det att det är 
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lärarens ansvar att ge eleven tillit till hela sin förmåga och att efter grundskolan ska 

varje elev kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Ett bra 

exempel på det gavs av en av mina intervjupersoner, Feodora. Hon berättade om en 

elev som kom fram under en skapandeaktivitet på fritidshemmet och frågade hur 

man skulle göra en viss sak. Eftersom det fanns många alternativ att göra på så 

svarade hon att eleven skulle se på materialet som fanns och fundera på hur denne 

kan göra. Där utmanades eleven att komma på själv, och det är att ge möjligheter för 

elevens kreativa förmåga hävdar jag. Dessutom så vet inte eleven om det eleven gör 

är "rätt" och därför uppmuntrar också intervjupersonen i detta tillfälle eleven att ha 

tillit till sig själv.  

 

Slutsatser jag kan dra är att intervjupersonerna har ett divergent tänkande när de 

bemöter sina elever för att eleverna ska få möjlighet till att lyckas och få 

självförtroende. I och med det ges eleven möjlighet till att kunna vara kreativ.   

 

5.4. Sammanfattande slutsatser  

Syftet har varit att undersöka några klasslärares och några fritidspedagogers 

uppfattning av kreativitet och med läroplanen som grund undersöka hur de uppfattar 

att de möjliggör utveckling av elevernas kreativitet. I syftet har också ingått att 

kontextualisera deras utsagor utifrån forskning inom fältet kreativitet och skola. Mina 

slutsatser är att klasslärarnas samt fritidspedagogernas uppfattning om kreativitet och 

forskningsresultat på kreativitetsområdet ger en likartad beskrivning av begreppet 

kreativitet. Var och när eleven är som mest kreativ i skolan är individuellt men att 

rum och material har betydelse för var och när eleven är kreativ. Mina slutsatser hur 

klassläraren och fritidspedagogen ger möjlighet för eleven att vara kreativ visar sig 

på följande sätt; Intervjupersonerna uppfattar kunskapsformer som uttrycksformer i 

Lgr11 och att de undervisar därefter när de tillsammans med eleverna arbetar 

exempelvis genom att dansa eller bygga matematik. Detta är ett kreativt arbetssätt i 

matematikämnet som stimulerar elevernas olika sinnen och låter eleverna lära på 

främst en konkret laborativ nivå. I de praktisk-estetiska ämnena erbjuds eleverna 

också möjlighet till att få vara kreativa. Dessutom har intervjupersonerna ett 

divergent tänkande när de bemöter sina elever för att eleverna ska få möjlighet till att 

lyckas och få självförtroende, och därmed kunna vara kreativa. 
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5.5. Slutord  

I inledningen skriver jag att genom denna studie så försöker jag att ta reda på hur jag 

skulle kunna ha hjälpt mig om jag vore en elev i dagens skola. Detta stycke 

sammanfattar de arbetssätt jag skulle ha använt mig av för att göra det. Eftersom jag 

nu har fått anställning som fritidspedagog så anser jag att det är i 

fritidshemsverksamheten på min arbetsplats som jag kan bidra mest till att 

möjliggöra barns utveckling av kreativitet. Hur ska jag då försöka att bidra till detta? 

Jag kommer att presentera olika material och medium för eleverna, och ge dem 

möjlighet att få testa på det. Vill de exempelvis genom instrument experimentera 

med musik så ska de få använda instrument och få tillgång till ett rum för att få göra 

det. Vill eleverna pröva på dans så bör jag må hända delta i en danskurs för att kunna 

bidra till deras utveckling. Att delta i en danskurs har jag funderingar på att göra just 

för att när jag har blivit en bättre dansare än vad jag är idag, så hoppas jag att kunna 

bidra till inspiration för de elever som finner dans som sitt sätt att uttrycka sig på. 

Mitt tillvägagångssätt skulle vara att jag leder eleverna i början och sår ett frö om vad 

dans kan vara, vilket förhoppningsvis i sin tur leder till egna idéer hos eleverna om 

vad de kan göra med dansen i eller utanför skolan. Detta som jag nämnt kan kopplas 

till Lgr11 där det står att eleven ska få använda olika uttrycksformer och omsätta 

idéer i handling på ett kreativt sätt. Jag kommer också tänka på mitt bemötande av 

eleven. Jag upplever att om jag ska kunna bidra till en elevs kreativa utveckling 

måste jag lära känna eleven, veta några av elevens intressen, vad som gör eleven 

unik och därefter bemöta eleven. Detta tycker jag också stämmer in på skolans 

uppgift att låta varje elev finna sin unika egenart ta hänsyn till varje elevs behov. Jag 

ska också utmana eleven att våga testa, våga misslyckas och våga lyckas vilket kan 

kopplas till det som står i Lgr11 om att varje elev ska få övervinna svårigheter och få 

göra framsteg. Eftersom jag ser till elevens bästa och har en passion att utveckla 

elevers kreativitet så tror jag dessutom att jag kan påverka klasslärarna att låta 

eleverna använda mer undersökande arbetssätt i olika ämnen än vad de gör idag. Jag 

kan inte styra hur klasslärare undervisar, men jag kan inspirera dem genom att de 

själva upplever hur mycket roligare eleverna tycker saker är när de på olika sätt får 

uttrycka sig.  

 

Jag hoppas att du som läsare av denna studie har blivit inspirerad att försöka hjälpa 

barn i deras kreativa utveckling och att du försöker göra det i eller utanför skolan. 
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Bilaga 1a 

 

* Vad är kreatvitet för dig? 

* Vad är kunskap för dig?   

*Hur skulle du definiera begreppet förmåga?   

 *Hur skulle du definiera begreppet kunskapsform?   

*Lgr11 säger att skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart. 

Vad är din uppfattning om hur klasslärare i årskurs ett och fritidshemspersonal på 

denna skola går till väga för att detta ska ske? 

* Lgr11 säger att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Vad är din 

uppfattning om hur klasslärare i årskurs 1 och fritidspedagoger går till väga på denna 

skola för att göra detta? 

* Lgr11 säger att "..skolans arbete måste ge utrymme för olika kunskapsformer för 

att skapa ett lärande där dessa former balanseras." När du hör detta citat , hur tänker 

du då? 

 * Var och när i skolan är din uppfattning om att man som elev får mest utlopp för sin 

kreativitet?  Ex: Var - man kan tänka olika, man kan tänka  skoltid, fritids, matsalen, 

idrottshallen, slöjden, rasten. Och När - när de gör vadå för någonting? 

*Saknar du någon fråga och/eller tycker du jag borde ha frågat om någonting annat? 

 

 


