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Sammanfattning 

Denna studie är en undersökning av kreativitet i skolan som vi, författarna till denna rapport, 

undersöker och skriver om. Vi båda har läst på lärarutbildningen i Umeå med ingångsämnena 

bild och trä- och metallslöjd. Under våra verksamhetsförlagda praktikperioder ute bland olika 

skolor har vi upptäckt att det saknas lättillgängliga metoder och hjälpmedel som lärare kan 

använda för att utveckla elevers kreativa förmågor. Vi har därför valt att intervjua och 

observera lärare, för att se hur de arbetar med kreativitet i skolan. Syftet med vår studie är att 

undersöka och beskriva olika valda metoder som främjar kreativitet, Lateralt tänkande, 

Levande Verkstadsmetoden, Lotus Blossom och Sex tänkande hattar. 

 

I studien ingår också ett gestaltande arbete, ett pedagogiskt hjälpmedel i form av idékort. 

Detta utarbetar och utvecklar vi med hjälp av litteraturstudier, intervjuer och observationer av 

lärare och lärarstudenter. Observationerna sker i läroprocesser inom de estetiska ämnena med 

ett fokus på bildämnet, där idékorten prövas i olika lärandesituationer med elever och 

studenter i olika åldrar. 

  

Detta hjälpmedel är tänkt att kunna användas i framtiden, av lärare, för att stimulera elevers 

kreativa förmågor inom framförallt det estetiska ämnet bild. De frågeställningar som vi vill 

undersöka och få mer kunskap om är hur kreativa metoder beskrivs inom litteraturen och hur 

lärare använder sig av dessa i sin undervisning och varifrån de får sin inspiration till att 

utveckla sina elevers kreativitet. Av resultaten framgår att lärare till sin hjälp använder sig av 

bland annat konsthistorieböcker och annan litteratur, medan andra lärare skapar sitt eget 

undervisningsmaterial utifrån de egna erfarenheterna och skolans styrdokument.  

 

Lärare använder sig av olika kreativa metoder i sin undervisning för att främja kreativt 

tänkande, men för de flesta lärare är detta outtalat. Många lärare använder sig av någon form 

av lateralt tänkande, vilket avser en förlängd process i problemlösningsfasen. En  vanlig 

metod inom det laterala änkandet är till exempel Brainstorming, där alla relevanta samt 

irrelevanta förslag till ytänkande accepteras och bearbetas istället för att direkt välja den mest 

förnuftiga lösningen på problemet. Detta gör så att man kan bearbeta ett problem ur ett  eller 

flera olika perspektiv och därmed förlängs problemlösningsfasen. Det pedagogiska 

hjälpmedlet revideras efter det har prövats första gången med lärarstudenter, och kommer att 

behöva utvecklas ytterligare för att kunna användas i olika årskurser och kopplas mot 

betygskriterierna A-E. 

  

Sökord; Kreativetsmetoder, Tänkande hattar, Levande verkstad, Brainstorming 
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1. Inledning 

Vi som är författarna till texten har olika bakgrund innan lärarutbildningen och har olika 

erfarenheter av kreativa metoder. Vi har båda läst på lärarutbildningen med 

ingångsämnena bild och trä- och metallslöjd. Under våra egna perioder ute i skolan har vi 

upptäckt att det saknas lättillgängliga metoder för att utveckla elevers kreativa förmågor 

och som gör det lättare för lärare att planera sina lektioner utifrån uppfyllandet av 

kursmålen.  

 

Vi har båda gjort observationer vid våra verksamhetsförlagda utbildningar på olika 

skolor. Själva har vi haft erfarenheter av att många lärare har brist på idéer och ofta gör 

samma produkter och/eller uppgifter med sina klasser. Många lärare går i så kallat gamla 

fotspår och ändrar inte på uppgifterna från år till år. Vi tror att eleverna tappar 

möjligheterna att tänka utanför ramarna. Att tänka utanför ramarna innebär att man inte 

enbart tänker logiskt. Det laterala tänkandet avser att man förlänger bearbetningen av en 

problemlösning med olika provokationer, därmed kan man vidga invanda tankemönster 

och göra det lättare att tänka i nya banor och skapar därmed nya tankemönster. 

Provokationer kan vara fragmentering, att dela upp ett problem och lösa varje del för sig 

innan man sammanför dem till en ny helhet. 

 

Ett annat problem som vi sett är att det finns många olika läromedel för äldre läroplaner 

och kursplaner. Det vi saknar är kreativa läromedel som är kopplade till Lgr-11 och 

därför vill vi utveckla ett kreativitetsutvecklande hjälpmedel för lärare och samtidigt 

kunna tillägna oss större kunskap och förståelse om vad för krav som ställs på eleverna i 

de estetiska ämnena. Förhoppningsvis kan vårt pedagogiska hjälpmedel underlätta för 

andra lärare i deras profession. 

 

Vi vill öka vår och läsarens förståelse för hur några valda kreativa metoder fungerar i 

teorin och i praktiken. Dessa metoder kan användas i skolan för att underlätta 

arbetsuppgifter för lärare samt elever och vi vill med underlag av de valda kreativa 

metoderna framställa ett pedagogiskt hjälpmedel som kan bidra till att ge förslag på hur 

man som lärare kan använda metoder för att utveckla elevers kreativitet och utvidga dess 

kreativa repertoarer. 
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1.1 Bakgrund 

Genom att studera, pröva och utreda olika beprövade kreativa metoder såsom exempelvis 

”Levande verkstad”, ”Sex tänkarhattar”, ”Brainstorming” och kombinera dessa metoder 

med varandra för att sedan vetenskapligt förankra dessa med olika teorier, ville vi skapa 

ett hjälpmedel för lärare, ett läromedel för att lärare lättare ska kunna hjälpa sina elever 

att uppnå kursmålen. 

 

I läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 inom 

bild står det att eleverna ska i arbetsprocessen med olika metoder, material och 

uttrycksformer få möjlighet att utveckla kunskaper om framställning och presentation av 

sina gestaltningar. Lärarna ska tillgodose att eleverna utvecklar sin kreativitet och lusten 

till att skapa. Tillfällen ska också ges för eleverna att ta egna initiativ på ett utforskande 

sätt och för att kunna lösa problem som uppstår.
1
 

 

I slöjdämnet ska undervisningen syfta till att eleverna får en bredare kunskap om 

arbetsmetoder och hur man arbetar med olika material och uttryck i sina gestaltningar. 

Eleverna ska få de förutsättningar som krävs för att kunna utveckla idéer, lösa problem, 

tillverka olika föremål och kunna lära sig att värdera sina resultat. Undervisning ska 

väcka ett intresse och nyfikenhet hos elever att experimentera med olika material och 

jobba på ett kreativt sätt.
2
 

 

Man kan jämföra Lgr11 med 1969-års supplement för Konst (Lgr69) där det står att 

”undervisningen i konst syftar bland annat till att utveckla elevernas förutsättningar att 

uppleva och förstå olika konstnärliga uttryckformer.” Fantasi och formkänsla utvecklades 

med fria uttrycksövningar som sker i olika plastiska material. ”Men det är inte 

nödvändigt eller ens önskvärt, att man vid varje tillfälle dessa övningar förekommer 

ställer krav på att de ska leda till färdiga resultat.” Eleverna bör dock stimuleras att arbeta 

självständigt. ”Man ska bereda eleverna tillfälle att tolka och värdera andra människors 

uttryck”
3
 

 

                                                 
1
 Skolverket (2011) Läroplan för grunskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Edita Västerås 

2011. s.20.  
2 

Ibid. s.213.  
3
 Skolöverstyrelsen (1969) Läroplan för grundskolan. 2:Supplement Konst, Stockholm; Svenska 

utbildningsförlaget, Liber AB. Tryck: Bröderna Lagerström AB. s.4. 
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1.2 Definition av kreativitet 

Kreativitet är ett begrepp som många använder och begreppet kan ha olika betydelser vid 

olika tillfällen. I Nationalencyklopedin beskrivs kreativitet på följande sätt. 

”kreativitet, förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.”
4
 

 

Det kan även vara intressant att se synonymer till begreppet kreativitet för att få en 

tydligare bild över vad det betyder. Här är synonymer från synonymer.se. ”skaparkraft, 

skaparförmåga, idérikedom, uppfinningsförmåga, fantasi, påhittighet, inspiration 

(motsatsord: fantasilöshet, idétorka) ”
5
 

 

I skolan kan det ofta uppstå att eleverna kan kännas vid fantasilöshet och idétorka i en 

arbetsprocess. Dessa två begrepp är motsatsen till kreativitet och är en stor del till varför 

vi vill skapa vårt gestaltande arbete. Vi vill med vårt pedagogiska hjälpmedel kunna bidra 

till att lärare och elever ska kunna förebygga dessa fenomen. I rapporten behandlar vi 

kreativitet, den definition av begreppet kreativitet som vi använder oss av är, förmåga till 

nyskapande, som vi menar är, omstrukturerande av invanda tankemönster som är en del 

av det laterala tänkandet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka olika kreativitetsmetoder som främjar kreativitet 

och hur lärare arbetar med kreativitet, kreativa läroprocesser inom de estetiska ämnena 

men framförallt inom bildämnet. Ett delsyfte är att utifrån de erfarenheterna vi får från 

detta, gestalta ett hjälpmedel som ska underlätta kreativa processer i undervisningen och 

som vi också dessutom prövar i skolor.  

 

Alltså vill vi: 

 Öka vår förståelse för hur olika kreativa metoder fungerar och hur dessa kan användas 

i skolan för att ge inspiration i arbetsuppgifter för lärare och elever. 

 Framställa och pröva ett pedagogiskt hjälpmedel som kan underlätta den kreativa 

processen för elever och lärare. 

 Vi vill få störe kunskap om/och ge exempel på kreativa metoder. 

                                                 
4 

http://www.ne.se/sok?q=kreativitet (22/10-2012) sökord: Kreativitet 
5
 http://www.synonymer.se/  (22/10-2012) sökord: Kreativitet  
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1.4 Frågeställningar 

 Hur beskrivs kreativa metoder i forskning?  

 Vilka innehållsliga och metodiska strategier lyfts fram i undervisning med kreativa 

metoder? 

 Vilka läromedel med kreativa metoder använder sig lärare av i sin undervisning i 

framförallt bild? 

 

1.5 Disposition 

En definition av begreppet kreativitet gås först igenom och därefter tas teorier upp, som 

behandlar didaktik, kreativitet och psykosocial utveckling. Det redogörs därefter om olika 

kreativitets metoder och idéspelet, ”kreativ arbetsplats” som undersökts för att kunna 

gestalta och utveckla vårt pedagogiska hjälpmedel.  

 

Metoddelen behandlar hur intervjuerna med lärare gått tillväga och hur empiriskt material 

samlats in för att kunna slutföra och analysera resultatdelen. I resultatet försöker vi finna 

samband, skillnader, likheter och göra jämförelser mellan respondenternas svar och sedan 

följer en sammanfattning av deras svar kopplade till de olika teorier vi behandlat innan. I 

slutdelen av resultatet analyseras test av läromedlet på lärarstudener samt ett test i skolan.  

 

I diskussionen tar vi upp våra synpukter omkring resultaten och det gestaltande arbetet 

men ger även förslag på fortsatta forskningsområden kring vår rapport, Kreativitet i 

skolan - Idékort som pedagogiskt hjälpmedel för att främja den kreativa förmågan. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Teori 

Teoridelen tar upp vår grundläggande utgångspunkt från det pedagogiska och didaktiska 

upplägget för vårt pedagogiska hjälpmedel. Här undersöks teorier kring kreativitet, vi har 

valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv eftersom detta kan kopplas till lärandet 

mellan elever och lärare i skolan men även en fenomenologisk ansats där man kan 

studera och diskutera lärare i interaktion med eleven, med lärarens upplevelser i fokus.  

 

Lev Semjonovitj Vygotskij
6
 forskade inom utvecklingsteorier, hans arbete handlar 

framförallt om det sociokulturella perspektivet på lärande. Han ser omgivningen som en 

viktig faktor i en individs prestation och utveckling.  

 

Jean Piaget
7
 är en teoretiker inom ämnet pedagogik och kunskapsteori. Han är mest känd 

för sina teorier om barns utvecklingsfaser. De faserna barns kognitiva utveckling 

genomgår är enligt Piaget, biologiskt betingade. 

 

För att kunna använda sin kreativa förmåga krävs en språklig förmåga eller kunna ta in 

intryck från vår livsvärld för att kunna uttrycka sina idéer och tankar. Språket i sig självt 

fungerar som ett grundläggande medierande verktyg
8
 i interaktion med andra. Både 

Vygotskij och Piaget menade att kunskapsinhämtning och därmed lärande förutsätter en 

interaktion människor emellan (Piaget)
9
, eller mellan barnet och den vuxne, exempelvis 

en lärare (Vygotskij)
10

, men Piaget menar att lärande kan ske oberoende av en vuxen 

persons närvaro.  

 

Det sociokulturella lärandet sker i en interaktion mellan individer och detta sker till en 

början på ett psykologiskt yttre plan i sociala situationer, denna interaktion eller händelse 

bearbetas sedan inom individen och är en individuell process.
11

 

 

                                                 
6
  http://psychology.about.com/od/profilesmz/p/vygotsky.htm (2013-01-05) 

7
  http://www.simplypsychology.org/piaget.html (2013-01-05) 

8
 Säljö, Roger (2010) Lärande och kulturella redskap, Om läroprocesser och det kollektiva minnet. Falun, 

Norstedts Akademiska förlag. Skand Bok AB. s.25. 
9
 Tornberg, Ulrika(1998) Språk-didaktik. Kristianstad, Gleerups, Kristianstads Boktryckeri AB, s. 59. 

10 
Ibid. s.60. 

11
 Bråten, I. (1996). Vygotiskij och pedagogiken. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. s.23 
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Pratar vi om lärande och avser lärande i skolan, så måste kunskapsintaget sättas in i en 

kontext i form av lärande och interaktion, i ett sociokulturellt sammanhang, i situerade 

praktiker.
12

 

 

Roger Säljö
13

 är professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid institutionen för 

pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Han har också en professur i 

beteendevetenskap.  

 

Precis som Säljö prioriterar språket som det mest frekventa medierande verktyget betonar 

exempelvis Vygotskij vikten av interaktionen mellan läraren och eleven eller mellan den 

vuxna personen och barnet. Precis som Säljö prioriterar språket, är bildspråket en viktig 

del av bildämnet. Vygotskij såg det som att den vuxna personens roll att vara en förebild, 

precis som lärarens roll i elevens kognitiva utveckling i dagens skola. Stödet från en 

vuxen person ansåg han vara den drivande kraften bakom barnets utveckling.  

 

Fenomenologin är en teori som kännetecknas av egenskaper som är typiska för kvalitativ 

forskning.  Med hjälp av begreppen förståelseinriktning och indukivt förhållningssätt kan 

man sammanfatta denna strategi. ”Förståelseinriktning innebär att fenomenologiska 

forskare är intresserade av betydelser som objekten har för individen och inte av objekten 

i sig.”
14

 Detta innebär att man med hjälp av tolkningar, undersöker mänskliga upplevelser 

omkring objektet. ”Induktivt förhållningsätt innebär att det är empirin och inte teorin som 

utgör utgångspunkt i fenomenologiska studier.”
15

 Alltså, ska vi genom vårt pedagogiska 

hjälpmedel som är objektet, studera och diskutera lärares upplevelser i interaktion med 

eleven i samband med objektet. Detta genomför vi genom observationer och intervjuer 

med lärare och elever.  

 

En didaktisk relevans uppnås genom en interaktion mellan elev och lärare som har 

ämneskompetens. Michael Uljens är professor inom allmän pedagogik och har utvecklat 

en kritisk teori inom skoldidaktikens områden. Uljens skriver om att tillägna sig 

kunskaper i interaktionsprocessen mellan lärare och elev i sin bok Didaktik – teori, 

reflektion och praktik, där han behandlar lärandet och skriver att inlärningen sker i en 

kritisk-konstruktiv didaktik med stöd av en lärare som ger: 

                                                 
12

  http://www.ipkl.gu.se/kontakt/personal/roger_saljo (2013-01-05) 
13

  http://www.ipkl.gu.se/english/contact/staff/roger.saljo/ (2013-01-05) 
14

 Fejes, Andreas, Thornberg, Robert (2009) Handbok I kvalitativ analys. Liber AB Stockholm. Tryck: 

Kina 2009. s.110. 
15 

Ibid. s.110. 
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Självständiga insikter och metoder till insikt, möjligheter att iaktta, gestalta, berömma, värdera, 

handla, för att kunna fungera som reflekterande och aktiva subjekt i sin historiskt-samhälleliga 

verklighet
16

  

 

2.1.1 Lärande 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att det är läraren som innehar 

den pedagogiska och didaktiska kompetensen, men inte nödvändigtvis den bästa 

ämneskompetensen. När det gäller informationsteknologi förekommer det ofta att 

eleverna besitter högre kunskaper inom området. Den pedagogiska och didaktiska 

kompetensen är en av grundstenarna som lärarutbildningen utgår ifrån, att man grundar 

sina val i vetenskapliga teorier, under utformandet av sin egen undervisning, men ibland 

tror lärarstudenten att han/hon inte kommer att ta med sig så mycket teorier från 

utbildningen ut i skolvärlden, men Uljens påpekar motsatsen, att man: 

 

”På goda grunder kan hävda att det didaktiska tänket fördjupas när det konkreta skolarbetet 

tas vid”17 

 

Då kommer vi naturligt in på en lärares olika beprövade erfarenheter och kompetens. 

Uljens skriver om lärares didaktiska ämneskompetens, där förståelse, kunskap och 

transformation är de viktigaste punkterna i en lärares undervisningsprocess.  Han 

hänvisar till Lee Schulmans modell av Pedagogiskt förnuft och pedagogisk verksamhet.
18

 

Förståelsen avser här ämneskompetens och tonvikten på denna. Transformationen står för 

olika val man gör, när man hämtar stoff till sin undervisning, hur man presenterar 

materialet och hur man anpassar detta materialet för eleverna. Sedan själva 

undervisningen som innefattar didaktisk, filosofisk och historisk kunskap i ämnet. Dessa 

är också kopplade till utvärdering, reflektion och ny förståelse, ett metakognitivt lärande 

om att lära för att lära. Den nya förståelsen är resultatet av reflektion och värderingsfaser, 

där erfarenheterna blir till ny förståelse för eleverna. Reflektion, värdering och kognitivt 

lärande är frekvent använda mål i skolans styrdokument.
19

  

 

                                                 
16

 Uljens, Michael (1997) Didaktik – teori, reflektion och praktik. Nyebølle, Grafisk Form AB. s.225. 
17 

Uljens, Michael (1997) Didaktik – teori, reflektion och praktik.  Nyebølle Grafisk Form AB. s.1. 
18

 Ibid. s.231. 
19

 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Västerås, Edita. 

2011   
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Detta försöker vi använda oss av och ge utrymme för vårt pedagogiska hjälpmedel genom 

att lägga vikten vid utvärderingen av arbetsprocessen. I diskussionen mellan elever och 

lärare ska man kunna diskutera arbetsprocesserna och uttrycka självvärderingar, där man 

värderar den egna processen, istället för att fokusera på resultatet som en produkt.  

 

Om vi nu kopplar ihop kreativitet med lärares och elevers erfarenheter både inom och 

utanför skolan med kreativitet, försöker vi med vårt pedagogiska hjälpmedel underlätta 

för lärare att ge eleverna verktyg för att tänka utanför ramarna, så menar Vygotskij att: 

 

”Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är också 

ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt beteende av 

element utav dessa tidigare erfarenheter.” 20 

Vygotskij menar att fler erfarenheter, bidrar till desto mer fantasi och möjlighet att tillgå 

och utforska inom sig själv. Han anser att fantasin är en form av medvetande och med 

bättre fantasi har man en bättre förmåga att kunna kombinera ihop olika saker lättare.
21

 

Enligt Vygotskij skulle det innebära att en äldre person skulle ha bättre kreativitet än ett 

barn. 

 

Robert W. Wiesberg är professor inom psykologi. De forskningsområden han är mest 

verksam inom är kreativt tänkande som handlar om de kognitiva processerna avsiktlig 

produktion av nyhet, som problemlösning, konstverk och om vetenskapliga teorier.  

 

Robert W. Wiesberg skriver i sin bok Creativity: Understanding Innovation in problem-

solving, Science & Invention, om kreativitet att; ”Erfarenhet är grunden till den kreativa 

process som producerar innovationer” Detta stämmer väl överens om Vygotskijs syn på 

kreativitet. I skolan får eleverna erfarenheter oavsett resultat i sin egen arbetsprocess. 

Därmed samlar de på sig erfarenheter och impulser till kreativt skapande genom lärarens 

undervisningsmetoder. Eftersom eleverna använder sig av sina egna erfarenheter och 

kombinerar dessa med lärarens hjälpmedel så kan läraren ge eleverna variationsrika 

metoder för att öka deras kreativitet.
22

 

 

                                                 
20 

 Vygotskij, Lev S (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg, Daidalos AB. s.13. 
21  

Ibid. s.9. 
22

  Weisberg, W. Robert (2006) Creativity: Understanding Innovation in problemsolving, Science & 

Invention. Whiley Publishers, Wiley & Sons. s.62. 
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Edward de Bono är en brittisk läkare och författare som förknippas med kreativitet. Han 

har skrivit om kreativitet och menar att det viktigaste verktyget vi äger är hjärnan, 

förmågan att tänka. De Bono är mest känd för sina metoder: lateralt tänkande och sex 

tänkande hattar.
23

 

 

Den mänskliga hjärnan har många system för att lagra information, men två av dessa 

typer beskriver De Bono som det passiva och det aktiva informationssystemen. I det 

passiva, icke-linjära och instabila systemet behandlar kaosteorier medan det aktiva 

informationssystemet själv organiserar tankarna och kallas för självorganiserade system. 

 

Det självorganiserade systemet används hela tiden och hjälper oss att reda ut och klara av 

vardagen. Systemet kan liknas vid regnvatten som bildar bäckar och floder. Regnvattnet 

bildar kanaler i marken där vattnet kan rinna. På samma sätt fungerar vår hjärna, de 

mönster som hjärnan bildar när en situation uppstår hjälper oss även att känna igen när en 

liknande situation händer på nytt. Vi följer då nya mönster och uppfattar sedan saker som 

påminner oss om de tidigare erfarenheterna. Nya händelser som inte stämmer med 

befintliga mönster skapar nya mönster och detta sker automatiskt.
24

 

 

Ibland kan det även uppstå sidospår från huvudspåren. Hjärnan är programmerad att följa 

huvudspåret som innebär det invanda mönstret man har. Man behöver därför inte stanna 

upp och fundera över varje sidospår man stöter på. En så kallad förflyttning sker när man 

finner ett sidospår och följer detta spår tillbaka till huvudspåret, detta innebär att denna 

process ger upphov till kreativitet. 
25

  

 

Kreativitet och kreativt tänkande innebär ett ofantligt stort spektrum av idéer, olika 

fenomen som har tillkommit på många olika sätt. Kreativitet är en psykologisk process 

och har studerats genom många olika metoder genom åren. 

 

Mihaly Csikszentmihaly är en Ungersk psykolog och är mest känd för sina studier som 

fokuserar på kreativitetens område, framförallt på hans begrepp flow. Csikszentmihaly 

menar att utveckling sker när en person lär sig något nytt. För att detta ska ske måste den 

nya nivån ligga lite över den nivå som personen befunnit sig på innan inlärningstillfället, 

vilket då blir till en utmaning. När personen uppnår den nya nivån av färdigheter, uppstår 

                                                 
23

 de Bono Consulting. Internet: http://www.debonoconsulting.com/edward_de_bono.asp (2012-11-17) 
24

 De Bono, Edward (1994) Verklig kreativitet. Malmö, Skogs Grafiska AB, 1994. s.8. 
25 

Ibid. s.53. 
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den känsla som Csikszentmihaly beskriver som flow, färdigheten är då beroende av 

utmaningen, då en progression av medvetandet sker då man kommer in i flowkanalen.
26

 

 

Här ovan har vi skrivit om olika teorier, de mekanismer som behandlar människans 

kognitiva tankeprocesser när det gäller kreativitet, psykosociala utvecklingsteorier och 

teorier om lärarens didaktiska förhållningsätt i teori och praktik. Dessa teorier ska sedan 

impliceras med de olika kreativitetsmetoderna vi valt att studera och bearbetas sedan i 

resultatet. 

 

2.2 Kreativitetsmetoder 

Många lärare använder sig av olika kreativa metoder utan att själva kunna sätta namn på 

dessa. Här nedan tar vi upp några exempel på metoder som använts av många lärare för 

att hjälpa eleverna att släppa loss deras inneboende kreativa förmåga. De är olika metoder 

som använts för att arbeta och tänka kreativt. 

 

2.2.1 Brainstorming  

Detta är ett populärt verktyg i lärarens undervisning, det kan hjälpa läraren och elever att 

skapa och hitta kreativa lösningar på problem. Brainstorming som hjälpmedel är 

användbart när man vill bryta sig ur gamla eller etablerade tankemönster för att kunna 

utveckla nya sätt att se på problem. Detta verktyg kan användas av en person likaväl som 

det kan användas i en grupp. Brainstorming hjälper till att samla erfarenhet, tankar och 

idéer från alla som deltar för att tillsammans finna lösningar på olika problem. Metoden 

tillåter att outforskade galna/vilda idéer accepteras, vilket innebär att man kan hitta fler 

och/eller bättre lösningar på de problem som man ställs inför, eftersom man först delar 

upp problemet och senare samlar ihop delarna till en helhet, då ger brainstormingen 

upphov till att tänka utanför ramarna och utifrån nya oanade perspektiv.
27

 

 

2.2.2 Levande Verkstad 

Adelyn Cross-Eriksson lade grunden till levande verkstadsmetoden 1967, metoden 

betecknar skapande kursverksamhet där olika former av estetiska verksamheter där till 

                                                 
26

  Csikszentmihaly, Mihaly (1996) Flow, Den optimala upplevelsens psykologi. Viborg Danmark,   

Nørhaven Rotation. s.99. 
27

  Mind tools. Internet: http://www.mindtools.com/brainstm.html (2012-01-15) 
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exempel bild, dans, musik, slöjd och sång ingår.
28

 Grupprocessen är central i levande 

verkstadsmetoden men verkar även på det individuella planet. Metoden bygger på nya 

sätt att angripa och bearbeta människans erfarenheter, uppfattningsförmåga och känslor.
29

 

Uppfattningsförmågan övas i diskussion om varandras verk och genom att till exempel 

plocka bort ett sinnesintryck, exempelvis synen i skapandeprocessen får man känna och 

”se” med händerna istället.  

 

Hela processen är beroende av elevens egna erfarenheter och beror också på hur läraren 

presenterar lektionsmaterialet samt lärarens val av arbetsgång där till exempelvis dans, 

sång eller drama kan ingå i bildarbetet. Känslorna och uppfattningsförmågan beror enligt 

Levande verkstadsmetoden också på var i rummet man befinner sig när man skapar. 

Metoden skiljer på de olika känslor eleverna får och hur de uppfattar dessa känslor, om 

man till exempel jobbar på golvet, väggarna eller på en vanlig bordsyta.  

 

Det viktigaste inom Levande verkstadsmetoden är diskussionerna kring skapande-

processen som i sig är icke värderande, det vill säga att läraren försöker att alltid finna de 

positiva i det eleverna skapat och detta bedöms inte i någon form för betygssättning 

eftersom betyg inte används i denna metod. Deltagare får bara komma med konstruktiv 

kritik när skaparen berättar om sitt verk. De får alla lika mycket uppmärksamhet, för att 

höja elevens självkänsla så att eventuella blockeringar och/eller hämningar kan släppa 

och eleven kan börja skapa fritt. Alla övningar innehåller kontaktövningar, experiment 

med olika material och en avslutande diskussion.
30

 Mycket sker med improvisation med 

ord, ljud eller rörelse då metoden använder sig av de olika uttrycksformerna bild, drama, 

musik, rörelse och sång. Svårigheterna att applicera metoden i skolan ligger i att skolans 

betygssystem motarbetar metoden eftersom den grundar sig på att vara icke värderande. 

Denna metod har därför huvudsakligen använts i olika kursverksamheter. Levande 

verkstadsmetoden verkar för att stimulera och stärka elevens självkänsla, självförtroende, 

motverkar invanda tankemönster och bereder också väg för nya erfarenheter. Uppgifterna 

som eleverna får, delas upp i mindre delmoment, för att förhindra prestationsångest och 

stress, som Levande verkstadsmetoden menar förhindrar kreativitet.   

 

 
                                                 
28

 Hallström, Olle (1996) Människor är skapande. En bok om Adelyne Cross-Eriksson, den Amerikanska 

konstnären som skapade levande verkstad. Stockholm, Apec. s.5. 
29

 Boström, Carl-Axel, Lagercrantz, Bo, Lundborg, Bitte (1975) Levande verkstad. Stockholm,  Ronzo 

boktryckeri AB. s.67. 
30 

Ibid. s.18. 
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2.2.3 Lateralt tänkande 

Lateralt tänkande avser användning av information för att rekonstruera tankemönster, och 

sätter igång ett kreativt tänkande utanför den normala tankesfären, utanför ramarna. 

 

Den vetenskapliga teorin bygger på logik och logiskt tänkande som innebär att det enbart 

finns en sanning, exempelvis en matematisk uträkning som bara har ett rätt svar. Men det 

laterala tänkandet innebär att man omstrukturerar information, genom en provokation 

med olika tekniker. Den viktigaste ingrediensen i lateralt tänkande är att man tillåts att 

”tänka fel” där alla, logiska som ologiska idéer tillåts och tas med i beräkningen i 

problemlösningen. Man förskjuter därmed värderingsprocessen framför sig och 

senarelägger därmed resultatet,
31

 att förskjuta värderingsprocessen innebär att man till 

exempel använder sig av fragmenteringsmetoden som en provokation, det vill säga att 

man delar upp problemet i små delar och behandlar dessa delar var för sig innan man 

tillslut sätter ihop problemet igen. Där senareläggs resultatet och kan man komma fram 

till en annan slutsats än om man inte hade delat upp problemet. Det som sker i 

arbetsprocessen är då att man ges chansen till att reflektera över något som man kanske 

inte annars hade gjort, då man får tänka ”utanför ramarna” och kanske ”sår nya frön” till 

helt nya idéer, som kan omstrukturera problemet.  

 

Lösningen på problemet kan bli ett helt oväntat resultat, som kanske till och med är bättre 

än om man bara hade valt det mest relevanta alternativet. För att provocera fram nya 

tankemönster kan man använda sig av olika tekniker, till exempel: Anekdoter, historier, 

bilder, skriven text, talad text, inspelad text 

eller ord. Man kan använda sig av och 

problematisera så kallat ”problem-material” 

som världsliga problem som till exempel: 

matbrist, krig, svält eller helt vanliga 

problem i skolan.  

 

Man kan också använda sig av olika teman 

eller av fraktionering (solfjäders-modellen), 

där man delar upp problemet i små delar, och 

sedan till ännu mindre delar och sedan 

bearbetar alla dessa olika delar för sig, för att 

                                                 
31

  De Bono, Edward (1990) Lateral thinking, creativity step by step. New York. Harper Perennial. s.107. 

Bild: F. Lindgren Från: Verklig kreativitet 
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sedan lägga ihop dem fast baklänges, (se bilden s.12)
32

. Man har då omstrukturerat infor-

mationen i problemet och har därmed skapat ett nytt tänkesätt.
33

 

 

Ett annat sätt att provocera fram nya tankemönster är att använda sig av analogier, 

liknelser, brainstorming, tvärtemot-tänkande eller så kan man ställa motfrågor till sina 

elever, för att få eleverna att tänka i andra banor så att de lättare kan generera nya idéer. 

Slumpvis stimulation är också provocerande och ökar det kreativa tänkandet. Man 

inriktar sin uppmärksamhet på något slumpmässigt och förändrar avsiktligt sitt tänkande. 

Den nya informationen som tas in behöver inte alls ha med saken att göra. Bibliomantik 

är en slumpvis metod för generering av nya idéer. Detta innebär att man slumpvis tar ut 

en bok ur en bokhylla där sidnummer, rad eller mening redan innan är förutbestämt. Utav 

det nya ordet, meningen eller raden får man inspiration och förhoppningsvis så kommer 

man på något nytt. I vilket fall som helst så tvingar denna metod att man förändrar sitt 

tankemönster. Med denna metod är ingenting irrelevant. För maximal effekt av denna 

slumpmässiga metod så rekommenderar De Bono maximalt tre minuter per dag.
34

 

 

2.2.4 Sex tänkande hattar 

En kreativitetsmetod som Edward de Bono skriver om är ”sex tänkande hattar”
35

. Det är 

en effektiv metod som ska få en grupp att undvika argumentationer och att istället tänka 

parallellt, att snabbt kunna finna en väg framåt i en arbetsprocess.  

 

Det parallella tänkandet är något annorlunda än det argumenterande tänkandet. Istället för 

att alla har sina olika åsikter om ett problem samlar man gruppen och bearbetar 

problemet tillsammans. Edward de Bono jämför de olika tankemetoderna vid att titta på 

ett hus. Vid det argumenterande tankesättet står fyra personer på varsin sida om huset och 

talar enbart för den vy av huset de ser. Med det parallella tänkandet samlar man istället 

alla fyra personerna på en sida om huset, går tillsammans runt huset i samma tempo för 

att sedan kunna prata om den gemensamma upplevelsen.
36

 

 

I metoden ska man med hjälp av sex olika sätt att tänka, komma fram till lösningar och 

nya idéer. Hattarna har sex olika färger: Vit, blå, röd, grön, gul och svart som var och en 

har olika betydelser och uppgifter i tankeprocessen. De olika färgerna är väl utvalda till 

                                                 
32  

De Bono, Edward (1994) Verklig kreativitet. Malmö, Skogs Grafiska AB. 1994. s.128. 
33  

Ibid. s.128. 
34

  De Bono, Edward (1990) Lateral thinking, creativity step by step. New York, Harper Perennial. s.200. 
35  

De Bono, Edward. (2009). Sex tänkande hattar. Finland, Brain Books AB  
36  

Ibid. s.22. 
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det område de representerar i metoden. Under en tankesession är det den blå hatten, 

ledaren som bestämmer vilken hatt som ska användas och i vilken ordning de ska 

användas. Valet av hatt bestämmer hur de övriga deltagarna ska bemöta det problem som 

ligger framför dem. Man lär sig att tänka utifrån olika perspektiv, att bearbeta ett och 

samma problem ur olika synvinklar. De olika synviklarna är fakta(vit), processen(blå), 

intuition(röd), kreativitet(grön), positvit(gul) och risker(svart). Detta är en kreativitets-

metod som kräver disciplin, tid och mycket övning för att kunna bemästra.  

 

2.2.5 Lotus Blossom 

Denna kreativitetsmetod är ganska lik 

brainstorming som för många är känd. Metoden 

Lotus blossom kan användas när man har ett 

problem eller en idé som man vill bygga vidare 

eller utforska. I metoden ska man välja ett 

huvudtema som befinner sig i diagrammets mitt 

och därefter fyller man blomman eller som här 

nedan en uppdelad fyrkant, med nyckel-

komponenter samt underteman. (se figuren)
37

 

 

Efter att man fyllt i rutorna A-H med underteman, fyller man sedan i varje bokstavs 

undergrupper med 1-8 idéer, som hjälper processen framåt. Efter att hela blomman är 

komplett har man i slutändan 64 nya idéer eller tillvägagångssätt för att öka 

produktiviteten. 

 

2.2.6 Idé-spelet ”Kreativ arbetsplats” 

”Idé-spelet Kreativ arbetsplats” är ett kortbaserat spel som är utvecklat för att underlätta 

det innovativa kreativa tänkandet och för att lättare kunna tänka ”utanför ramarna”.  Det 

är en satsning av Ingenjörsamfundet
38

, där man involverar alla på arbetsplatsen genom att 

provocera och stimulera fram nya kreativa idéer och banbrytande lösningar för att 

förbättra arbetsplatsen. Innan man börjar spela spelet ska man enligt guiden börja med en 

brainstorming session för att utveckla tänkandet och lättare finna nya idéer under spelets 

gång. 

                                                 
37  

Michalko, Michael (2006) Thinkertoys, second edition, a handbook of creative-thinking techniques. 

Berkeley, California, Ten Speed Press. s.133. 
38  
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Spelet är uppdelat i fem olika kategorier som representerar varsin färg. Kategorierna 

handlar om; individen, strukturen, gruppen, kulturen och affären. Tillsammans i gruppen 

väljer och enas man om en kategori som spelets omgång kommer att handla om. 

Tillsammans tar man ett frågekort och läser upp det högt.  

 

Runda 1 av 4 börjar med att varje person tar ett eget idé-kort, samtliga har nu 30 sekunder 

på sig att (brainstorma) fram idéer som bygger på sitt idé-kort. Efter de 30 sekunderna 

ska man berätta för de andra deltagarna om sin idé. Varje deltagare får då rösta och ge 

poäng (plast pollett) till den bästa idén under ronden. Detta upprepas fyra gånger under 

spelets gång, vilket ger fyra olika idéer.  Efter de fyra rundorna tar varje deltagare ett 

byggvidare-kort för att utveckla en av sina fyra idéer. Byggvidare-kortet innebär att 

deltagaren får en uppmaning att förändra sin idé. Den utvecklade idén ska man sedan 

använda och argumentera för mot en annan deltagares idé, i 30 sekunder vardera. De 

övriga deltagarna får sedan rösta och ge poäng till en av deltagarna som argumenterat 

bäst för sin idé. De kan även utveckla någon annans idé vidare som argumenterats för, för 

att själva skaffa sig en poäng. Detta måste dock accepteras av den person som har 

framfört grund-idén. Vinnaren av spelets omgång är den person som har flest 

plastpolletter efter spelets slut. För företagets del är alla vinnare eftersom varje deltagare 

tillför nya idéer för att utveckla arbetsplatsen. 

 

Under spelets gång kan man använda olika metoder för att bemöta olika idéer. De olika 

tankesätten kan jämföras med olika kreativa metoder som vi tar upp i begrepps-

förklaringarna. En av dessa metoder kallar spelet för PMI, som handlar om parallellt 

tänkande. Tillsammans i gruppen går man igenom en udda och banbrytande idé genom att 

finna de P som står för plus (positiva), M som står för minus (negativa). Man kan då lätt 

se vad som är den mest intressanta idén (I) och få ut den genom att väga P och M mot 

varandra. 

 

Korten i spelet fungerar som tankeprovokationer för deltagarna. Provokationerna kan 

jämföras med laterala metoder. Till spelet finns ett varningskort med ett plus tecken. 

Detta fungerar som ett gult kort i fotboll. Det vill säga, om en deltagare bemöter en annan 

medspelares idé med skepsis eller negativa kommentarer får deltagaren en varning. Efter 

tre varningar ges ett poängavdrag. Efter spelets omgång kan man bearbeta en idé genom 

olika förfaringssätt som guiden tar upp. 
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 Hjärta/Hjärna diagram  

I detta diagram mäter den ena axeln wow-faktorn för vad man känner för en idé, och på 

den andra axeln vad min hjärna tycker om potentialen av idén. 

 

Idébeskrivningsmall 

I denna mall namnger deltagaren en idé och skriver sedan vad den går ut på, vad man 

tycker är bra med idén och en lista på vad man inte gillar med idén.  Här skall deltagaren 

avsluta med vad han eller hon måste göra för att komma igång med arbetet, med 

idéarbetet och delegera ansvaret till medarbetarna.  

 

Diamantdiagram (stjärndiagram) 

Diagrammet fungerar så till vida att man värderar en idé utmed 4 axlar, vågrät utifrån 

oväntad (från vänster) och (till höger) utifrån hur väl genomförbar idén är och lodrät 

(nerifrån) från hur nyttig idén är och (uppåt), hur nytänkande idén är. Drar man sedan 

linjer så bildar punkterna en diamantform och man kan lättare jämföra de olika idéerna. 

Ju större diamant desto bättre och deltagaren kan nu lättare se vilka idéer som är mer 

genomförbara, mer nytänkande och därmed kan stå sig i konkurrensen. 

 

Kombinationslistan,  

Är en metod för att kombinera ihop två skilda idéer genom att beskriva varje idé med tre 

korta meningar och kombinera ihop dessa för att sedan göra en idé komplett. Detta kan 

även innefatta idéer som kommer från brainstorming. 

 

Konceptmallen  

I konceptmallen namnger deltagare först idén och skriver vad idén går ut på. De skriver 

sedan upp nyttan av idén, minst tre saker som idén är bra för. Sedan försöker man hitta tre 

anledningar till vad som är nytänkande med denna idé. Till slut får deltagarna ta reda på 

vilka fakta man måste ha för att kunna fortsätta med idén och hur man skall fortgå för att 

utveckla idén, från idé till koncept. 
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3. Metod 

3.1 Insamling av empiri 

Ett av våra syften  var att vi ville undersöka olika kreativa metoder. Vi ville ta reda på hur 

andra lärare upplever och använder sig av olika hjälpmedel, tekniker eller metoder för att 

öka elevers kreativa förmåga i skolan. För insamlingen av empiri utifrån uppsatsens olika 

frågeställningar och syftesformuleringar valde vi att använda oss av litteratur, intervjuer, 

observationer och tester som grund. Detta tillsammans med det gestaltande arbetet i form 

av ett pedagogiskt spel för att kunna reflektera över olika teorier inom kreativitet och 

didaktik. 

 

3.1.1 Intervju 

Till vårt insamlande av empiri valde vi att utföra kvalitativa intervjuer med lärare för att 

få höra deras åsikter, synpunkter och metoder för att kunna bemöta eller finna kreativitet i 

skolan. Vi använde oss av öppna frågor och olika följdfrågor beroende på respondenten 

och de fokusområden som vi koncentrerade oss på vid de olika intervjutillfällena. Vid en 

kvalitativa intervju gör man en djupdykning i den intervjuades tankar, känslor, 

upplevelser och egna erfarenheter.
39

 Vi valde att intervjua fem lärare, och valde att ersätta 

deras riktiga namn med fiktiva namn; Alice, Birgitta, Carl, Doris och Eva. 

 

3.1.2 Observation 

Vid de olika försöken med det pedagogiska hjälpmedlet i grundskolan och på ett 

universitet utförde vi även kvalitativa observationer och i samband med detta gjorde vi 

mindre intervjuer med de lärare som använt sig av idékorten. När observationerna ägde 

rum fördes ett löpande protokoll där händelseförloppet antecknades ned med korta 

kommentarer, för att vi sedan skulle kunna återberätta de reaktioner som det pedagogiska 

hjälpmedlet hade på lärarna, de lärarstuderande och eleverna som utförde försöken eller 

var föremål för dem.
40

 När man observerar är det omöjligt att veta vad lärare och 

elever/studenter tänker och känner, det finns ingen plats för ett eget tyckande.
41

  

 

3.1.3 Undervisningsförsök med idékort 

Vi testade vårt pedagogiska hjälpmedel i en testgrupp av fyra personer som studerar eller 

har studerat bild för att sedan kunna testa hjälpmedlet i lärandemiljö. Under första testet 

                                                 
39
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40
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fungerade författarna som instruktörer och observatörer, vi förklarade hur tillvägagångs-

sättet och arbetsprocessen skulle fortgå. Under tiden när de arbetade så observerade vi 

händelseförloppet och deltagarnas tankegångar angående arbetet i processen. Under tiden 

deltagarna arbetade med sitt gestaltande frågade vi hur de tänkte omkring de olika korten 

de dragit och hjälpmedlets funktion. Efter att varje deltagare redovisat sin process 

diskuterade vi öppet om utveckling och förslag på förbättring av det kreativa hjälpmedlet.  

 

3.2 Urval 

De respondenter vi valde att intervjua var framförallt personer som är bildlärare eller har 

en estetisk bakgrund av något slag. För att urvalet av respondenter inte skulle bli för snävt 

eller lika varandra valde vi att intervjua personer som arbetar med elever på olika sätt och 

i olika åldrar.  

 

Urvalet skall vara heterogent inom en given ram; där skall finnas variation men 

inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller ”avvikande”. Urvalet skall 

helst vara heterogent inom den givna homogeniteten.
42

 

 

Urvalsgruppen blev en man och fyra kvinnor i olika åldrar. Lärarna har lite olika 

bakgrund, en är nyutexaminerad och arbetar sitt första år inom skolan som bild och trä- 

och metallslöjdlärare. Fyra av lärarna arbetar som bildlärare, två inom högstadiet, en på 

gymnasiet och en av dem på universitet. Den femte läraren har en dramapedagog-

utbildning i grunden. Gemensamt för alla lärarna är att de har en lärarutbildning i 

grunden, inom de estetiska ämnena. Vi gav lärarna de fiktiva namnen, Alice, Birgitta, 

Carl, Doris och Eva. De fyra lärarstudenterna som ingår i ett av testen fick även de fiktiva 

namn, de benämns som; Fabian, Gunnar, Helena och Ida.  

 

Obalansen mellan män och kvinnor som vi intervjuat beror till största delen på att vårt 

kontaktnät av estetiska lärare till större delen består av kvinnor. Enheten av respondenter 

vi valde ut är en homogen enhet eftersom samtliga arbetar med elever inom estetiska 

ämnen, i skolan som lärare eller utanför skolan som handledare till lärare. 

Respondenterna arbetar på olika skolor i Sverige och har olika bakgrundsutbildning inom 

ämnet bild och/eller annan utbildning inom de estetiska ämnena. De olika respondenterna 

har olika lärarutbildningar inom de estetiska ämnena och undervisar elever i olika åldrar 

vilket gör urvalet heterogent.  
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Genom Gunnar, en av de lärarstudenterna, fick vi möjligheten att utföra ett andra test av 

hjälpmedlet i en skolklass med 6:or. Han fick godkännande av sin handledaren att testa 

vårt pedagogiska hjälpmedel under en bildlektion på 50 minuter. Klassen var en helt 

vanlig klass med både pojkar och flickor. Under testet observerade vi elevernas 

reaktioner kring hjälpmedlet men hade även en kortare intervju med lärarstudenten och 

handledaren efter lektionen. Doris, en av lärarna som intervjuades, gav oss möjligheten 

att göra ett försök med hjälpmedlet på sina studenter. Det tredje försöket utfördes på ett 

universitet med studenter med intresse för bild och skapande. Försöket som Doris 

utförde, där valde hon att dela upp lektionen i två olika moment som varade i ungefär två 

timmar. Innan lektionen hade vi en kortare intervju med Doris och under de olika 

arbetsmomenten fördes observationsanteckningar.  

 

3.3 Genomförande 

Genom att studera olika metoder såsom ”Levande verkstad”, ”Sex tänkande hattarna”, 

”Lateralt tänkande” och ”Brainstorming” ville vi skapa ett gestaltande arbete i form av ett 

hjälpmedel för lärare som är kopplat till målformuleringarna i de olika kursplanerna. 

Utifrån vårt resultat av det gestaltande arbetet var syftet att vår gestaltning, det 

pedagogiska hjälpmedlet, skulle prövas i en skola för att se om det fungerade. Detta 

gestaltande läromedel skulle baseras på de olika metoderna som vi undersökt och 

bearbetat i rapporten. Vi ville skapa ett användbart hjälpmedel för lärare som kan hjälpa 

elever att utveckla sin kreativitet och förmåga att diskutera sina arbetsprocesser. 

Resultaten sammankopplade vi sedan med teorierna, med de olika kreativitetsmetoderna 

och vårt gestaltande arbete.  

 

Efter testet med lärarstudenterna Fabian, Gunnar, Helena och Ida reviderade vi 

hjälpmedlet, då vi tog bort dialektala ord, ord som var svåra att förstå, ord som hade stora 

likheter och  valde bort drama, lekar och sång som ingår i Levande Verkstadsmetoden och 

i Idéspelet kreativ arbetsplats, eftersom  de lärarstuderande var negativa till idén och 

ansåg att lektionstiden inte skulle räcka till för några lekar. 

 

I mötet med de intervjuade lärarna, talade vi om de fyra forskningsetiska principerna: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.
43

 Vi 

gick igenom hur intervjun kommer att genomföras, hur den spelas in, i det här fallet med 

                                                 
43

  http://www.rikskriscentrum.se/forskning (2013-01-15) 



 

20 

 

ljudupptagning för att senare transkriberas och analyseras för att kunna användas i 

rapporten. Respondenterna blev även informerade om konfidentialitet och att ingen skulle 

kunna identifiera dem eftersom namnen kodats med fiktiva namn. När vi tog kontakt med 

de som vi ville intervjua var vi noggranna med att tala om för respondenterna vilket syfte 

vi har med examensarbetet, vad fokusområdena låg, vad intervjun kommer handla om, 

hur lång tid intervjun kunde tänkas ta men även att de när som helst under intervjun hade 

möjligheten att avbryta om de inte längre vill deltaga. Vi valde att ge informanterna 

namn, eftersom ett namn istället för en siffra eller bokstav är mer personligt och lättare att 

förstå när man läser en text. 

 

Efter det första samtalet med respondenten bestämdes tid och plats för var intervjun 

skulle ske, om det var öga mot öga eller via kommunikationshjälpmedel som dator eller 

telefon. Under intervjutillfället med respondenterna var det viktigt att visa intresse för 

vad informanten pratade om. Med enkla gester, bejakande nickningar, instämmanden och 

god ögonkontakt med informanten kunde man finna ett lugn och en positiv stämning för 

att situationen inte skulle kännas obekväm, onaturligt eller konstlad.
44

 

 

Enligt Trost, Kvalitativa intervjuer är det viktigt att vara tålmodig och lyhörd inför sin 

informant. Han menar att man inte ska avbryta informanten i en mening eftersom 

respondenten kanske tänker på något, försöker minnas eller säga någonting som anses 

vara relevant att berätta.
45

 

 

3.4 Etik, Reliabilitet och Validitet 

Vetenskapsrådet har lagt upp en bok på deras hemsida som heter ”God forskningsed” i 

den skriver Vetenskapsrådets expertgrupp om etik och konfidentialitet på detta sätt: 

 

Även Helsingforsdeklarationen betonar vikten av konfidentialitet och att forskaren vidtar åtgärder 

för att skydda försökspersoners integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv. Detta framgår 

av artikel 23 i den senaste versionen av Helsingforsdeklarationen 2008. Där understryks det att: 

 

”Every precaution must be taken to protect the privacy of the research subjects and the 

confidentiality of their personal information and to minimize the impact of the study on their 

physical, mental and social integrity.”
46
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Bell skriver om begreppet reliabilitet som hon menar betyder tillförlitlighet, detta är ett 

”mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter.”
47

 

 

Hon tar även upp begreppet validitet som hon anser vara samma som trovärdighet. Detta 

tycker hon är ett betydligt mer komplicerat begrepp. ”Det är ett mått på om en viss fråga 

mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva.”
48

 

 

Eftersom vi har öppna frågor i intervjumaterialet så blir variablerna i svaret varierande 

beroende på hur frågan tolkats av informanten och dennes beprövade erfarenheter inom 

undervisning. Vi tycker att varje informant gav tillförlitliga svar i den mån av dess egna 

erfarenheter omkring frågorna.  

 

3.5 insamlande av empiriskt material 

För vår gestaltning analyserade vi det viktigaste mönstret i de olika kreativitets-

metoderna samt analyserade ”idé-spelet kreativ arbetsplats” för att se hur detta var 

uppbyggt. Vi kategoriserade sedan egna idé-kort uppdelat i olika kategorier som testades 

på en testgrupp av fyra lärarstuderande. Detta gjordes i syfte för att kunna vidareutveckla 

vårt gestaltande arbete. Efter testet ändrades lite på uppbyggnaden för idé-korten, 

innehållet och designen för att kunna pröva detta i en skolklass och på universitetet. Efter 

de avslutade testen utvärderades det gestaltande materialet som tagits fram, för att se hur 

det hade fungerat i en realistisk undervisningssituation, eftersom detta var målet med det 

gestaltande arbetet. För att kunna utveckla en färdig produkt till marknaden behövde vi 

först en grund att stå på, denna grund utgjordes av utvärderingen och analyser av de tre 

olika testerna. Intervjuerna med lärarna och testet med lärarstudenterna spelades in med 

ljudupptagning. Dessa ljudupptagningar transkriberades sedan till datorn för att sedan 

kunna bearbetas till rapporten. Informanternas namn dokumenterades på en separat lista 

som hålls åtskilda från det transkriberade materialet där namnen kodats för att andra inte 

ska kunna identifiera någon av respondenterna. När vi sammanställde intervjuerna 

försökte vi finna liknande samband, mönster och avvikelser i informanternas svar för att 

lättare kunna sammanställa vårt resultat. 
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När försöken med hjälpmedel utfördes i skolan var vi med och observerade interaktionen 

mellan lärare och elever i samband med vårt pedagogiska hjälpmedel. Lärarstudenten och 

hans handledare fick tillgång till en manual som beskriver hur korten är tänkta att 

använda men de fick själva använda och tolka hjälpmedlet för att utforma sin egen 

undervisning. De skapade med manualen som utgångspunkt, en förståelse över hur de 

skulle kunna använda hjälpmedlet och anpassade detta till sin undervisning. Efter att 

testet utförts intervjuade vi Gunnar med sin handledare och Doris för att ta reda på deras 

upplevelser av, och synpunkter på användandet av hjälpmedlet. 

 

Doris som testade det pedagogiska hjälpmedlet på ett universitet fick under en kortare 

intervju, innan lektionen, börja med att läsa manualen för att tolka och skapa sig en egen 

uppfattning om hur hon ville använda det på sina elever. Vi samtalade då om 

möjligheterna att kunna variera och använda hjälpmedlet på olika sätt till olika moment. 

Under Doris lektion antecknade och observerades lärarens agerande och studenternas 

utföranden, vid de olika momenten.  

 

3.6 Bearbetning av material 

I början av projektet delade vi upp de olika kreativa metoderna mellan författarna och 

bearbetade dessa för sig och gick sedan igenom och satte oss in i den andres kreativa 

metoder för att få en förförståelse på hur vårt arbete skulle kunna fortgå. Litteraturlistan 

fylldes på allteftersom vi läste fler böcker. Samtidigt fyllde vi på innehållsförteckningen 

med fler rubriker och mer information. Allt som har skrivits har vi båda gått igenom och 

godkänt för att vi ska ha kunskap om varandras delar och för att kunna ha en röd tråd 

genom uppsatsen. 

 

Intervjuerna delade vi upp, en utförde två och den andre tre intervjuer som sedan 

transkriberades och lästes av båda. 

 

Utformandet av det gestaltande arbetet har vi båda varit delaktiga i genom gemensamt val 

av bilder, ord och uppbyggnad av hjälpmedlets estetiska- och manualens utformning om 

hur idékorten är tänkta att användas i lärandesituation. 
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4. Resultat 

Innan resultaten av intervjuerna och testerna redogörs för, kommer först en presentation 

av de olika lärarna som intervjuats, samt de lärarstudenter som varit med i testet av det 

gestaltande arbetet. Här nedan följer information om deras bakgrund och vad de arbetar 

med. 

 

4.1 Presentation av intervjuade lärare 

Alice har en journalistutbildning i grunden och har arbetat inom olika kursverksamheter 

som lärare i måleri och teckning. Hon utbildade sig till bildlärare på senare år och har 

arbetat både i högstadiet och på gymnasiet under minst tio års tid. 

 

Birgitta är relativt nyutexaminerad och arbetar sitt första år som bild och trä- och 

metallslöjdslärare på högstadiet. Hon har även gått en designutbildning på högskola. 

 

Carl har en plåtsvetsutbildning och en bildlärarutbildning i grunden. Därefter har han gått 

igenom olika designkurser på högskolan och arbetar numera som designlärare. Carl har 

en lång erfarenhet som lärare på olika skolor. 

 

Doris arbetar som bildlärare på ett universitet och har en ett-ämnes utbildning i bild i 

grunden och har arbetat på folkhögskola i många år.  Hon har också under olika perioder 

undervisat på högstadiet och gymnasiet i bild.  

 

Eva är dramapedagog i grunden och har arbetat i skola med bedömning av elever och 

arbetar nu inom kulturskolan i en kommun i södra Sverige och hjälper till med 

utbildnings och bedömningsfrågor i de estetiska ämnena. Eva arbetar också som 

handledare för pedagoger i skolan. Hon åker ut för att observera olika klasser och stödjer 

lärare i deras pedagogiska undervisning. 

 

4.2 Presentation av lärarstudenter 

Testgruppen bestod av fyra personer som studerar eller har studerat bild. Under en kväll 

fungerade författarna som instruktörer och observatörer, vi förklarade hur 

tillvägagångssättet och arbetsprocessen skulle fortgå. Under arbetsprocessen observerade 

och antecknade vi händelseförloppet och spelade in deltagarnas diskussioner kring testet. 

Under tiden deltagarna arbetade med sitt gestaltande intervjuade vi dem och frågade hur 

de tänkte omkring de olika korten de dragit och om hjälpmedlets funktion. Efter att varje 
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deltagare redovisat sin process diskuterade vi öppet om utveckling och förslag på 

förbättring av det kreativa hjälpmedlet.  

 

De fyra lärarstudenterna har vi valt att nämna vid namn istället för siffror eller bokstäver. 

Dessa fyra har inget att göra med tidigare nämnda intervjuade lärare: Alice, Birgitta, Carl, 

Doris och Eva eftersom det var vid helt skilda tillfällen testerna utspelade sig. De fyra 

lärarstudenterna nämns som: Fabian, Gunnar, Helena och Ida. 

 

4.3 Resultat av intervjuer med lärare 

4.3.1 Kreativa metoder i undervisningen 

Lärarna använder sig av olika kreativa metoder i skolan, inte alltid uttalade men de menar 

att har man beprövad erfarenhet så sitter det i ryggraden. Alice använder sig mycket av 

sin egen kreativitet och arbetar inte direkt utifrån några specificerade metoder men hon 

nämner att, för att få eleverna att vänja sig vid varandra och lära känna varandra så får de 

arbeta i grupp. Hon använder sig ofta av övningar hon själv har lärt sig i en utomhus-

didaktisk kurs (pedagogiska utomhuslekar), som Alice har gått tidigare och tar in lite 

drama och lek i sina lektioner för att få gruppen att fungera bättre tillsammans. Birgitta 

däremot har varit i kontakt med olika strategier för att komma åt det laterala tänkandet 

såsom t ex ”tänkarhattarna” och bibliomantik.  

 

Carl nämner inte att han har några specifika kreativa metoder men säger att, med den 

erfarenheten han har så använder Carl sig av ungefär 20 olika kreativa metoder i sin 

undervisning, men detta sitter i den beprövade erfarenheten och är inte uttalat. Carl 

nämner att gruppdynamiken är mycket viktig i sammanhanget, men påpekar att skolan 

inte har tid med att eleverna skall hinna lära känna varandra innan de skall starta med att 

arbeta i grupp. Det är också viktigt att ge eleverna verktyg att jobba med, olika 

ämnesspecifika strategier och progressiv kritik för att uppnå målen. Det är viktigt att 

bemöta elever och att bearbeta processen i etapper och utifrån varje elevs utgångspunkt. 

Doris har arbetat med olika kreativa processer som har varit integrerade i bild på 

universitetsnivå. Metoder och teorier har varit integrerade i undervisningen och har legat 

som grund till lektionsplaneringen men har inte varit direkt uttalad. Hon har arbetat 

mycket i arbetslag, och menar att ibland när man möter rätt personer i rätt sammanhang 

så delar man med sig av erfarenheter, och kan få med sig mycket inspiration från dessa 

möten. Man kan använda sig av andra lärares koncept, men gör detta till något eget.  
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Eva har varit i kontakt med många kreativa metoder i sitt arbete, likt de andra lärarna så 

säger hon att hon inte vet exakt vilka metoder hon använder sig av. Senare ger Eva 

exempel på många övningar där man kan urskilja vilka metoder hon utgått ifrån. Hon 

nämner dock senare i intervjun att hon använder sig av många av Keith Johnstone´s 

improvisationsmetoder
49

 och har för länge sedan använt sig bland annat av 

Tänkarhattarna i fysiska övningar och har också använt en viss del av Levande 

verkstadsmetoden och  Brainstorming. 

 

4.3.2 Metoder och strategier i undervisningen 

För att hjälpa sina elever att tänka ”utanför ramarna” använder de olika lärarna sig utav 

olika strategier och metoder. Alice använder sig av, förutom drama och lek, tidstypisk 

musik i undervisningen som är kopplad till konsthistorien för att få eleverna att släppa 

loss kreativiteten. Alice använder sig också av positiv feedback för att få eleverna att 

våga tänka självständigt. Hon arbetar ibland utifrån olika teman och ord som eleverna får 

göra sin gestaltning utifrån. Alice använder sig av olika metoder som ingår i lateralt 

tänkande, men detta är outtalat. Grupparbeten är viktigt tycker hon, då eleverna får en 

chans att inspireras av varandra, liksom utvärderingen där eleverna får motivera sitt val 

av valt motiv och berätta om sin arbetsprocess. 

 

Birgitta lägger ner mycket tid på skissarbetet, och hon har skissningspass mellan 1½ 

timme till 3 timmar, beroende på lektionslängd. Eleverna får titta i böcker, lyssna på 

musik, tänka på vilka intressen man har med mera. Vi kan ta ett exempel där alla ska göra 

en ask i träslöjden. Eleverna har då en brainstorming där läraren till exempel frågar om 

elevernas intressen. Fotboll nämner någon elev, Birgitta ställer då motfrågor som 

exempelvis: ”Hur skulle den där asken se ut om den vore en fotboll?” Genom motfrågor 

kan hon starta en tankeprocess hos eleverna.  

 

Hon berättar att de sedan går vidare och kommer fram till att fotbollen har ett sexkantigt 

mönster, och botten fylls sedan med grönt luddigt tyg som en gräsplan. Under Birgittas 

lektioner kan eleverna till exempel också få hämta inspiration från något mönster på ett 

klädesplagg som eleverna har på sig eller något som finns i närmiljön eller något aktuellt 

ämne i skolan. Men eleverna är inte klara efter en skiss, de får utveckla asken till fem 

olika förvaringsmöjligheter som då blir till fem olika skisser. Elevens idé och 

utvecklingen av idéerna är viktigast i arbetsprocessen.  

                                                 
49 

Johnstone, Keith (1997) Improvisation og teatersport
TM

, Nye spil og øvelser til træning og kamp. 

Gråsten Danmark, Drama Frederiksberg Bogtrykkeri.  



 

26 

 

Före brainstormingen blir alla tilldelade en titel, så att varje deltagare i varje grupp har en 

viss funktion. Designern, skissar och visualiserar sina idéer, arbetsledaren fördelar arbetet 

och uppmuntrar gruppens deltagare och konstruktören gör en ritning av skissen och 

eventuella mallar till gestaltningen. Birgitta lägger upp Brainstormingen efter Edward de 

Bonos strategi om Tänkarhattarna, men utan att presentera metoden för eleverna. Hon 

menar också att läraren äger processerna, men så småningom överförs detta till eleverna 

som blir självgående. 

 

Precis som Birgitta använder sig Carl av brainstorming och tänkarhattarna, men också av 

matematik och bråkräkning utan siffror. Men han menar att elevens mentala närvaronivå 

styr metoden han använder sig av. Han försöker att få eleverna att se problemet i 

designprocessen, för kan de inte se problemet så kommer de inte ha någon vilja att lösa 

det heller. Som lärare kan man inte lösa elevens problem för då får man kreativiteten att 

försvinna samt då lär de sig inte att ta ansvar för sin egen process. Precis som för Birgitta 

tycker Carl att eleverna måste äga sina egna processer för att kunna förstå problemet, vad 

de gör och kunna utvecklas därigenom. De behöver utmanas för att lära sig mer. Carls 

strategi är att han kommer med ledande frågor och har diskussioner med eleverna under 

deras arbetsprocesser. Han menar att en föreläsning kan fungera som ett verktyg för 

eleven, eftersom den metodiskt ökar elevernas förväntningar. Carl tycker att det här med 

kreativa metoder är också att läraren själv är metoden, också som människa. Han berättar 

att man måste veta vad man pratar om för annars blir man inte trovärdig, han talar om 

ämneskompetens. Det viktigaste är att man hela tiden lär sig av varandra, elever från 

lärare och tvärtom. 

 

Doris planerar utifrån hennes pedagogiska tänkande och utgår från vad hon vill 

åstadkomma, vilka mål hon vill nå med anpassning och hänsyn till den grupp av 

studenter hon undervisar. Det kan finnas en grundram i uppgifterna som måste följas, 

men det måste även finnas utrymme för den enskilde studentens personlighet att kunna 

komma fram. Hon säger också att olika studenters erfarenheter och personligheter är 

olika och därför skiljer sig deras uttrycksätt åt. Det fria skapandet är viktigt för Doris, ett 

förutsättningslöst skapande. Precis som Carl tycker Doris att man måste ge eleverna en 

utmaning och refererar till Csikszentmihaly
50

 som skriver om att lägga en lagom svår 

nivå för studenterna, så att de får en utmaning och tycker att det är spännande och roligt 

också därför att motivationen är det viktigaste. För att komma igång och få ett flow och 

                                                 
50 

Csikszentmihaly, Mihaly (1996) Flow, Den optimala upplevelsens psykologi. Viborg Danmark, 

Nørhaven Rotation. s.99. 



 

27 

 

att få lust och inspiration krävs att motivationen finns där. Den beprövade erfarenheten 

gör att man anpassar undervisningen mycket efter individen.  

 

Eva använder sig mycket av improvisationsmetoder, övningar där man ska ta och ge 

impulser. Improvisationerna kan vara olika ordlekar där man inte värderar eller blockerar 

det som händer utan verkligen får ut känslor och det som finns i deltagarnas tankar. Eva 

säger att det fungerar lite som brainstorming. Hon har också arbetat lite med Levande 

verkstadsmetoden, där hon omsatt själva grundtanken med att dela upp alla stegen i en 

uppgift, för att reducera stress och för att förhindra prestationsångest. Hon kallar det för 

att bearbeta helheten, bit för bit, som eleverna eller hon själv har satt ihop var för sig eller 

tillsammans med andra elever. Detta blev sedan till något mycket större än vad de trodde 

att de där smådelarna kunde bli, menar hon. 

 

Eva berättar att man kan få en grupp elever att göra dockor, spela upp en pjäs, och göra 

en dockteater på en förmiddag. Man börjar med en ordlek, att samla så många ord som 

möjligt under exempelvis en viss färg och då vet man inte om nästa steg, men om man 

går steg för steg framåt, så bildar alla små delar en helhet utan att eleverna får 

prestationsångest. Nästa steg kan börja med att varje elev får en lerklump och får forma 

en figur i några få minuter, då eleverna håller leran under bordet så man får känna sig 

fram, man kopplar bort ett sinne, synen. Sedan skickar man vidare sin klump till den som 

sitter bredvid, därefter så får nästa förstärka uttrycket i det som redan har gjorts och så 

går figurerna bordet runt. Detta gör så att eleverna slipper prestationsångesten, och så går 

alla övningar vidare tills man har fått ihop helheten. Eva använder också detta med att 

dela upp ett problem gruppen står för, till att bryta ner frågorna till olika övningar för att 

nå målet senare och menar att det är alldeles för abstrakt att börja med den stora frågan 

direkt, att detta inte blir hanterbart. Hon nämner också post-it lappar, som hon tycker är 

mycket effektiva därför att de inte förknippas med prestation. När man arbetar med 

någonting, att bara få skriva ner något kort på en post-it lapp, en impuls man har, en tanke 

man har, en åsikt man har, detta kan ge en snabb scanning av gruppen, och saker man inte 

tänkt på kan komma fram. Eva säger att detta kan vara bra just innan en rast eller 

fikapaus, för då vet läraren eller ledaren av gruppen var deltagarna står eller vad de 

funderar över. Eva tycker om att både jobba på golvet och på väggen, precis som man 

säger i Levande Verkstadsmetoden, att arbetar man på väggen så arbetar man på ett sätt 

och på ett annat sätt på golvet. Eva säger att man använder intellektet mer vid arbete på 

väggen och känslorna mer när arbetet sker på golvet. Hon menar också att står man runt 

ett bord och arbetar, så aktiverar man andra saker än när man sitter vid ett bord. Att flytta 
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och byta plats under ett arbete, att vara i andra lokaler eller att helt byta miljö aktiverar 

också andra sätt att tänka när det gäller kreativiteten. 

 

4.3.3 Relationer mellan metoder och målbeskrivningar 

Här relaterar lärarna de metoder de använder sig av, för att eleverna ska klara målen i Lgr 

11:s målbeskrivning. Alice menade att hon utgår från Lgr 11:s målbeskrivningar och 

betygskriterierna när hon planerar sina lektioner för att kunna uppfylla målen och för att 

ha en chans att kunna hantera bedömningen med de nya betygskriterierna. Hon kopplar 

också sin metod till målen, med till exempel musik för att kunna få eleverna att få mer 

lust till att skapa, genom att släppa loss sin kreativitet. I kursmålen för bild står det att 

lärarna ska tillgodose att eleverna utvecklar sin kreativitet och lusten till att skapa.
51

 

 

Birgitta hade gjort en egen matris för bedömning där hon utgått från Lgr11:s 

målbeskrivning och betygskriterierna A-E, där hon bland annat tittade på användning av 

verktyg och olika tekniker, elevernas förmåga att kunna utveckla idéer och ta egna 

initiativ, hur man provar sig fram och hur eleverna löser problem som uppstår och hur de 

går vidare i sin undervisning. Detta stämmer väl överens med Lgr:s målbeskrivning i bild 

där de menar att, tillfällen skall också ges för elever att ta egna initiativ, samt ha ett 

utforskande och problemlösande sätt.
52

 Birgitta gjorde även egna utvärderingar som hon 

fyllde i under lektionens gång för att kunna ha material för att senare skriva omdömen. 

Eleverna fick också göra en egen utvärdering av den egna arbetsinsatsen, och fick kryssa 

i på en linje på var de tyckte att de befann sig. Hon funderade innan på vad man ska titta 

på under de olika arbetsperioderna och på rimliga kunskapskrav som skall uppnås under 

dessa perioder. 

 

Birgitta berättade att eleverna kan utveckla egna idéer utifrån inspirationsmaterial och 

med de metoder som hon väljer som lärare att ta upp, som gör så att eleverna utvecklar 

sin kreativitet och lusten att skapa. Birgitta hänvisar också direkt till målbeskrivningen i 

slöjd där det står: ”Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan 

kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.”
53
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Detta menar hon är de enda saker som berör kreativitet överhuvudtaget i mål-

beskrivningen för slöjd, och som hon relaterar sin undervisning till när det gäller det 

kreativa och hänvisar detta till det som hjälper läraren att ge eleverna lust att skapa. 

 

Carl menar att man måste utgå från självbedömning när det gäller betygskriterierna. Han 

utgår från genomgångar, redovisningar och briefingar där självbedömningar hela tiden 

måste vara med. Carl menade att han inte behöver sätta betyg på sina elever utan att de 

ska kunna sätta betyg själva och sade att eleverna oftast undervärderar sig själva. Han 

tyckte att det är bra med det nya betygssystemet därför det blir mer nyansering med fler 

steg i bedömningen av eleverna. Han menade att det blir en mer rättvis bedömning. 

 

Doris menade att arbeta med kreativa konstnärliga processer måste vara fritt och bygga 

på lust och att det kanske bygger på att det är just tänkandet utanför ramarna som gör att 

man kan prestera det oväntade. Genom att skapa en upplevelse som blir till ingång, till 

någonting annat, som man sedan kan bygga vidare på. Man kan använda sig exempelvis 

av ett material på ett nytt sätt än man tidigare hade förväntat sig. Detta kan också vara att 

man bryter mot traditionella mönster och till exempel arbetar utanför klassrummet. Doris 

utgår inte från Lgr 11 eftersom hon undervisar på universitetsnivå i bild och utgår istället 

från Lars Lindströms kriterier för produkt och processvärdering.
54

 Lars Lindström
55

 är 

professor inom pedagogik med inriktning mot praktiskt-estetiska ämnen på Stockholms 

universitet. 

 

Doris tycker att det är en del av professionaliteten för en bildlärare är att känna till 

läroprocesser som handlar om det kreativa skapandet och hur man lär genom dessa 

processer. Hon förhåller sig som de andra lärarna till aktuella styrdokument, kurs- och 

läroplaner för aktuellt undervisningsnivå. 

 

När Eva har arbetat med bedömningsfrågor så har hon brutit ner styrdokumenten och 

betygskriterierna och de mest frekventa förmågorna som finns där, mer i vissa och 

mindre i andra ämnen.  
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Förmågorna som Eva nämner, heter ”The big five”
56

 och hänvisar till två artiklar av 

Göran Svanelid
57

 och menar att hon plockar det viktigaste i vissa stycken, i vissa 

avdelningar och skriver ner det på post-it lappar och sorterar dem sedan. Hon vill söka 

efter det mest problematiska och utgår från det som är den största utmaningen i 

verksamheten och i skolan som helhet. Detta blir till en mindmap och detta använder hon 

när hon har att göra med bedömning, prioriteringar eller med handlingsplaner. Göran 

Svanelid skriver om olika förmågor, eller de mest frekventa förmågorna i 

styrdokumenten. Förmågorna är analysförmåga, kommunikationsförmåga, metakognitiv 

förmåga, förmågan att hantera information och den begreppsliga förmågan.  

 

4.3.4 Kreativa läromedel lärarna använder 

Respondenterna använder sig av olika läromedel för att finna inspiration till sina 

lektioner. Precis som de flesta lärare använder sig Alice av böcker som 

inspirationsmaterial, framför allt då konsthistorieböcker. Alice berättar att hon använder 

böcker om kvinnliga konstnärer när hon arbetar med genus och planerar lektionerna 

utifrån ett genusperspektiv. Alice tipsar om litteratur som hon använder sig av i skolan, 

till exempel; Konsten efter 1945 av Edward Lucie-Smith
58

 och Åsa Lundqvists bok 

Filmkunskap
59

.  

 

Alice låter även eleverna använda sig av mobiltelefoner och internet ibland för att leta 

inspiration, och det är ett populärt sätt bland eleverna att hämta idéer och förändra andras 

idéer till sitt eget. Men hon använder sig själv inte så mycket av internet och datorer för 

att själv hitta inspiration till sina lektioner, hon föredrar att finna inspiration i böcker. 

Birgitta använder förutom böcker, sig själv som muntlig givare av information och också 

av elevernas mobiltelefoner, då de ofta får hämta inspiration från internet. Om en elev 

inte har internet på sin telefon får den eleven alltid låna någon annans mobiltelefon eller 

så lånar Birgitta ut sin mobil till den som inte har någon. Hon har också gjort egna 

frågekort, ett eget Trivial Pursuit som hon har gjort i färdiga kategorier. De färdiga 

frågekorten tar hon med till lektionen, Birgitta specificerar till exempel ett kort som hon 

kallar för ”verktygsanvändning”, sedan ska eleverna komma på en fråga om verktyg, till 

exempel att namnge tre sågar och är därmed tvungna att lära sig namnet på de tre olika 

sågarna. En annan kategori är slöjdtekniker, där eleverna fick skriva vilka verktyg man 
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behövde för att utföra en speciell slöjdteknik eller en bild på en skål eller rita en svarvad 

ljusstake med en fråga till. Birgitta tog upp som förslag; ”Hur har man gjort skålen? 

Vilken teknik har man använt? Vilka verktyg använder man till att göra den här skålen 

och så vidare.” Eleverna fick här utveckla sin kreativitet och ta reda på alla svar själva. 

Till varje arbetsområde ställde Birgitta ut böcker som handlar om ämnet.  

 

Birgitta har också en extrauppgift, som hon säger att hon tagit direkt ur Fredrik Häréns 

Idébok 2.
60

 Denna uppgift handlar om att skapa nya idéer av att slå ihop gamla idéer. 

Denna bok tycker Birgitta är jättebra för elever som hon tycker ”slarvar sig igenom 

lektionerna och hela tiden behöver nya idéer för nya projekt”. När eleverna blir sittande 

ger hon dem denna bok så de inte hinner hitta på något ”bus”, vilket hon menar att de ofta 

gör i brist på nya arbetsuppgifter. Sedan har Birgitta prövat att utveckla elevernas 

kreativitet genom att skriva citat med liten text längst ner på var tredje papper i 

pappershögen, där man tar sitt papper för att göra en skiss. Hon ville se om eleverna blev 

inspirerade av citaten eller använde sig av dem när de utvecklade sina idéer, men detta 

gav inget resultat alls. Birgitta menar att man måste försöka att få igång elevernas 

kreativitet på olika sätt, ibland så fungerar det och ibland fungerar det inte alls. 

 

Carl använder sig precis som Birgitta av att skapa nya idéer genom att slå ihop två andra 

idéer och han menar att de flesta så kallade nya uppfinningar och idéer utgår från detta 

sätt att jobba. Carl har också alltid omgivit sig av mycket litteratur, både litteratur som 

finns i skolan, mycket konsthistorieböcker och litteratur av mer personlig karaktär som 

flyttar med när han flyttar. Dessa böcker ger ett bra referensmaterial som han menar att 

man själv kan mycket mer om, och utifrån dessa har under tid gett olika tankegångar, 

inställningar och idéer att utveckla.  

 

Doris tycker att den kreativa utmaningen ligger i att man skapar sitt eget läromedel, 

genom att läsa artiklar och böcker, och plocka ut olika delar som passar till 

undervisningen och de mål hon vill uppnå. Detta kan vara ett material som man visar i 

undervisningen. Hon visar upp boken Kreativ intelligens
61

 som Tony Buzan skrivit och 

menar att hon använder sig av litteratur där hon kan förhålla sig vetenskapligt till de olika 

begreppen som presenteras i boken. Doris kan därefter komma med en spontan 

kommentar med något som passar tillfället men som är grundat från hennes beprövade 

erfarenheter och detta gör hon för att skapa lust till att skapa för studenterna. Det är då, 
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menar hon, man kan prestera det oväntade eller något som man inte trodde att man skulle 

klara av innan. Detta oväntade resultat kan vara en ingång till något nytt att arbeta vidare 

med och detta blir till ett metakognitivt lärande. Doris nämner också att det är viktigt att 

man är generös och delar med sig till varandra när man exempelvis arbetar i arbetslag, 

men skiljer på det privata konstnärsskapet där man kanske inte berättar om alla idéer man 

har, utan kanske om de erfarenheter man vet fungerar i undervisningen istället. 

 

Eva utgår bland annat från Keith Johnstones bok, Improvisationsmetoder där, att ge och 

att ta impulser, är det mest övergripande och menar också att den nya hjärnforskningen
62

 

handlar mycket om att språkliga begrepp är mycket mer kopplat till lärande än något 

annat. Genom att byta läge, aktivera kroppen och byta sitt perspektiv sätter  man igång 

tankeprocessen och kreativiteten. Att alla delar i en upplevelse också är viktigt, att man 

samlas runtomkring något, att exempelvis stå i en ring. Arbetar man med drama så är det 

naturligt att jobba på golvet med någon form av uppsamlingsövning. Eva hänvisar till en 

bok som hon tycker mycket om, hon nämner den som Rhodaris fantastiska ordpar, från 

boken Fantasins Grammatik
63

, och hur detta innehåll sätter igång fantasin. Man 

kombinerar ihop två saker som normalt inte hör ihop. Om man skriver ko och äng, sätter 

inte detta igång särskilt mycket, men sätter man ihop ko och rullskridskor då händer det 

något. Eftersom en ko och rullskridskor inte direkt associeras till varandra så börjar 

hjärnan att försöka att koppla ihop dessa ord och fantasin aktiveras därmed.  

 

Eva använder sig också av en bok med gamla franska vykort som man kan klippa ut, de 

är gjorda för att klippas ut och hon har laminerat dem. Hon kan till exempel lägga dem på 

golvet och alla deltagare som kommer in i rummet får ta ett kort var, som är kopplat till 

det hon bestämt i förväg. Eva kan säga: ”Ta en bild som beskriver dig eller som du lockas 

av på något sätt, som kopplar dig till där du befinner dig nu i livet, till exempel i skolan 

eller i yrkeslivet.” Och sedan får varje deltagare berätta om varför de valde sin bild. Detta 

menar Eva kan ge en lägesbeskrivning och sätter igång andra perspektiv hos människor. 

Man lär känna varandra på ett annat sätt, menar hon.  
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4.3.5 Sammanfattning, analys av intervjuer 

De olika kreativa metoderna, teorierna som de olika respondenterna använder sig av 

varierar lite. Samtliga av lärarna använder sig av någon form av metod i sin undervisning, 

några uttalat och någon outtalat. Den mest kända metoden som alla respondenter nämner 

och har använt sig av är metoden brainstorming. Förutom denna metod arbetar 

respondenterna även med andra outtalade metoder som också tillhör det laterala 

tänkandet.  

 

Under intervjuerna nämner lärarna att de ofta delar upp sin undervisning och 

arbetsprocesser i mindre etapper, denna undervisningsmetod i mindre delar som de själva 

inte satt direkt namn på, är typisk för exempelvis Levande Verkstadsmetoden och för det 

Laterala tänkandet med fraktionering. Detta kan liknas vid det Uljéns skriver om lärarens 

didaktiska ämneskompetens, där förståelse och transformation är av vikt i lärarens 

undervisning. De intervjuade lärarna har förståelsen, ämneskunskapen och vet vilket 

stoff, det material de vill presentera i undervisningen.
64

  

 

Lärarna bestämmer lärostoff och utgår från vad eleverna klarar av, därmed så sker en 

transformation av stoffet, undervisningsmaterialet anpassas. Lärarna nämner att de 

försöker vara en förebild för sina elever, genom att själv vara kreativa, hjälpa och stödja 

eleverna i deras läroprocess så att deras kreativitet kan utvecklas. Detta stödjer 

”Vygotskijs teori” om att den vuxne ska vara barnets förebild och att en interaktion 

mellan lärare och elev är en förutsättning för lärande.
65

 

 

Respondenterna planerade sina lektioner utifrån aktuella styrdokument som är relaterade 

till de åldersgrupper som undervisas. De flesta kopplar sina metoder till Lgr-11, där det 

står att: ”lärare ska tillgodose att elever utvecklar sin kreativitet och lust till att skapa”.
66

 

Carl och Doris betonar vikten av att eleverna måste utmanas för att utvecklas. När läraren 

lägger ribban lagom högt skapas det oftast en lust att lära. Elevens färdighet är beroende 

av utmaningen, detta beskriver Csikzentmihaly som flow.
67
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Carl, Birgitta och Eva nämner olika områden där man använder förmågan att kombinera 

två idéer som slås ihop till en ny idé. Denna metod som både Fredrik Härén
68

 och Gianni 

Rodari
69

 skriver om, nämner Vygotskij i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen.
70

 

Han menar att ju mer erfarenhet man har desto större fantasi har man möjlighet att tillgå 

inom sig själv. Med större fantasi har man även bättre förmåga att kombinera olika saker. 

Vygotskij menar att hjärnan reproducerar våra tidigare erfarenheter och kombinerar 

gammal och ny information. När hjärnan kreativt bearbetar nya kombinationer med 

tidigare och nya erfarenheter skapas nya situationer som gör att vi kan tänka kreativt och 

vara nyskapande
71

.  

 

4.4 Vårt gestaltande arbete 

4.4.1 Resultat av vårt pedagogiska hjälpmedel 

Det gestaltande arbetet har vi baserat på våra studier om olika kreativa metoder och vår 

analys av ”idé-spelet, kreativ arbetsplats”
72

. Vi bestämde oss för att skapa idé-kort som 

ska hjälpa eleverna att tänka utanför ramarna. Vi har använt oss av bibliomantik där vi 

slumpvis har valt ut ord i kategorierna substantiv, verb och adjektiv. Vi ville att eleverna 

skulle få fler valmöjligheter att kombinera olika ord, därför valde vi istället att lägga de 

tre olika kategorierna i olika högar för att alla orden skulle kunna kombineras med 

varandra.  

 

Idé-spelet har frågor som är kopplade till fem olika teman, vi valde att skapa en korthög 

med kort som symboliserar olika teman. Vi har ett 30-tal olika teman och de är allt från 

konsthistoria, arkitektur, pixelgrafik till filmens värld. Läraren kan själv bestämma 

vilket/vilka teman som ska bearbetas. Olika teman använder man sig av som nämnt 

tidigare även i levande verkstadsmetoden samt inom det laterala tänkandet. Vi har också 

valt att skapa en korthög som vi kallar för Material, de korten innefattar de olika material 

som eleverna ska använda sig av under processen. Lärare som använder detta hjälpmedel 

kan utifrån sina egna och skolans ramfaktorer välja ut de tillgängliga material som finns 

att tillgå. Man kan även som lärare välja enstaka material som då gäller för samtliga 

elever, detta för att underlätta genomgång av material och tekniker. 
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Utveckla-vidare-korten är baserade på provokationer, de representerar det laterala 

tänkandet genom att provocera fram och utmana eleven att jobba vidare och förändra sitt 

gestaltande arbete i en annan riktning.  

 

Under arbetsprocessens gång ska man under minst två tillfällen prata om och diskutera 

sin idé och sina tankegångar med de andra deltagarna. Efter första skissfasen när samtliga 

presenterat sina idéer, har man en gemensam brainstormingsession där man har chansen 

att ta del av andras tankegångar kring de ord man dragit.  

 

Efter brainstormingsessionen drar samtliga ett utveckla-vidare-kort som blir ett 

individuellt kort. Deltagarna arbetar sedan en och en med att utveckla sin gestaltning 

vidare enligt uppmaningen på utveckla-vidare-kortet. 

 

4.4.2 Såhär använder du hjälpmedlet  

Samtliga deltagare tar först ett Materialkort för att veta vilket material som deras 

gestaltande ska utföras i. Varje deltagare tar sedan ett Temakort som bestämmer vilket 

tema som idén ska utgå ifrån. Detta temakort ska sedan kopplas samman med tre andra 

kort, ett kort från vardera ordhög, de tre olika ordhögarna, det vill säga ett Substantiv, 

Verb och ett Adjektiv. 

 

Utifrån dessa tre ord + Temakortet och Materialkortet ska deltagarna associera runt 

dessa ord och komma fram till en idé, varje deltagare associerar runt sina egna dragna 

kort. Deltagarna får sedan starta sin arbetsprocess med en skissfas på fem minuter där de 

ritar sina första tankar och associationer runt orden och temat. 

 

Varje deltagare ska därefter kort redovisa sin idé för de andra deltagarna.  I denna 

brainstorming/redovisningsfas ska deltagarna hjälpa varandra med positiv feedback och 

förslag på hur korten kan tolkas. 

 

Efter att samtliga redovisat sin idé och fått feedback ska samtliga deltagare dra ett 

Utveckla-vidare-kort var. Varje deltagare ska nu enligt kortets uppmaning rita en andra 

skiss och utveckla sin idé vidare.  

 

Tanken är att hela den första processen, från att dra första korten fram till och med att 

deltagarna gjort färdigt sin andra skiss ska ta högst en timme. 
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Sedan ska samtliga deltagare börja skapa och färdigställa sin gestaltning enligt de 

materialkort som dragits tidigare. När samtliga har färdigställt sina gestaltningar ska det 

vara en redovisning där deltagarna berättar om sin arbetsprocess från första idé till färdigt 

gestaltande.  

 

I en skolklass kan läraren enkelt begränsa en uppgift genom att själv välja tema-, 

material- eller ordkort som eleverna ska utgå ifrån. Läraren kan även anpassa och utforma 

uppgifterna på andra sätt, syftet med det pedagogiska hjälpmedlet är att vara kreativ och 

kan därför användas och anpassas på många olika sätt. 

 

4.4.3 Test med lärarstuderande 

Kreativitetsövningen delades upp i olika moment. Vi kommer här att redogöra för 

händelseförloppet, vad som hände och vad som sades av de olika deltagarna vid de olika 

tillfällena under försöket. De saker som de lärarstuderande sade och gjorde kommer att 

redovisas i bearbetade texter, citat, bilder och utifrån de skisser och gestaltningar som 

gjordes under försöket. Lärarstudenternas namn är Fabian, Gunnar, Helena och Ida. 

 

Dragning av kort 

Fabian drog upp det första kortet och läste, Lubba och 

anmärkte direkt att det var märkligt och kanske dumt att 

ha med ord som är dialektala. Detta startade en 

diskussion om att ord har olika betydelser i olika delar av 

landet och att vi därför skulle välja mer neutrala ord som 

inte kunde tolkas dialektalt. Efter den korta diskussionen 

tog samtliga sina nio kort, tre kort från varje hög av 

substantiv, verb och adjektiv. Utifrån dessa nio kort tog 

de varsitt material och temakort. Sedan började de 

fundera över sina olika idéer. 

 

Utifrån de nio ordkorten fick deltagarna välja ut vilka ord de kunde arbeta vidare med. 

Som materialkort fick Fabian ordet Relief
73

 och uttryckte att det inte är det här han vill 

göra. Och påstod att hans temakort kubism var ännu värre än relief-kortet! 
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Gunnar ifrågasatte sitt materialkort och frågade om vi kunde förklara vad vi menade med 

förstoring/förminsknings-kortet, varefter vi förklarade vad kortet handlade om. Av de kort 

som Gunnar dragit hade han valt korten: slingrande, hav, hänga och temakortet arkitektur. 

Han hade svårt att få in arkitektur i sin idé. Hans första idé var ett hängande hus över 

havet. Fabian inflikade då: ”...och en slingrande vattenbehållare eller en pool som hänger 

i luften!” 

 

Helena sade att hon inte fick någon tanke eller idé utifrån korten hon dragit men började 

ändå skissa och fundera över hur man kunde kombinera de olika orden. 

 

Fabian sade att kubism funkade bra med ett av sina andra kort eftersom han fick ordet 

OH-apparat, han poängterade att den i alla fall var formad som en kub. Han lekte med 

tanken att vika ut dess sidor för att få den mer kubistisk, Fabian fick också korten flyga 

och stilig. Skissen och en första idé började ta form, en flygande, utvikt OH-apparat med 

slips eftersom han tolkade ordet stilig med en slips.  

 

Ida kände sig lite oinspirerad av de korten hon dragit och sade att hon bara drog en massa 

streck när hon gjorde sin första skiss. 

 

Gunnar som fastnade i sitt tänkande, fick dra ett nytt materialkort för de andra deltagarna. 

Istället för förstoring/förminskning som materialkort drog han IT- & Datorer. Genom 

detta blev han genast mer positivt inställd till uppgiften.  

 

Första samtalet kring idéerna 

Efter det att samtliga deltagare fått en idé utifrån sitt tema, material och ord, skulle de 

redovisa och prata om sina idéer och även visa upp en enklare skiss för de andra 

deltagarna om hur de tänkte kring orden och varför. I detta moment hade de andra 

deltagarna som lyssnade även möjligheten att ge positiv feedback och förslag på hur 

personen som redovisade skulle kunna utveckla sin idé på något annat sätt. De skulle 

därmed kunna ta del av varandras förslag eller välja att fortsätta med att utveckla sin egen 

idé vidare.  
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Fabian började först med att berätta varför och hur 

han valt att symbolisera de olika orden i sin 

gestaltning:  

 

”Det är en stilig OH-apparat med slips och kubismen 

fick mig att veckla ut den. Placerade den på moln för 

att den fick flyga. Molnen är svårdefinierbara och kanske är mer med runda former. Men 

planerar att göra mer perspektiv när jag går vidare med mer skuggning av halsen av OH-

apparaten.”  

 

Fabian berättade att han först tänkte skapa en relief i kartong och kanske hänga den mitt i 

ett rum, en relief på båda sidorna av kartongen. Han tyckte inte om idén och valde därför 

att ta ett nytt materialkort och fick då teckning istället. Han är väldigt van vid att teckna 

och gör det mycket på fritiden och tyckte därför att teckning kändes som ett bättre 

alternativ än relief.  

Ida fick ”Akryl- eller Oljefärg” som materialkort och 

”Surrealism” som temakort och valde att använda fler än 

tre ord till sin gestaltning, hon valde: hotfull, kluven, vän, 

rosa och gosa. Ida förklarar sin idéskiss som skulle 

föreställa ett mönster av ett surrealistiskt par som håller 

om varandra. Sedan genom att försöka att få färg att rinna 

ner längs målningen med lite mörkare färger som nästan 

skulle kunna symbolisera regn och mörker. Hon menade 

att det blev lite deppigt då, men ändå ett par i mitten av 

bilden som verkade gosa. En av de observerade säger att paret i mitten ser ut som två 

knytnävar som samtidigt formar ett hjärta. Fabian sade då att surrealistiskt är att man 

urskiljer och kan se vad det föreställer men med olika kombinationer, för annars blev det 

icke föreställande/abstrakt. ”Någon form av förskjuten realism, en morf
74

 av något slag!” 

 

Fabian frågade om hotfull, hur Ida har tänkt att hotfull kommer med i hennes skiss. Hon 

förklarade att det hotfulla skulle vara färgen som rinner ner ”som blod fast i mörka 

deprimerande färger”. Gunnar spinner vidare på vad observanten tidigare sagt, och sade: 

”Om det föreställer knytnävar så kan det vara ett hot också, eller hatkärlek av något slag.” 
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 Fabian tyckte att man kunde göra någon del av målningen mer realistisk. Gunnar tyckte 

att hjärtat redan såg ut som två realistiska boxhandskar. Fabian sade att: ”surrealism är ett 

tacksamt tema att jobba med, det är lättare att rita något elakt!”  

 

 Helena sade att hon inte hade mycket inspiration, hon 

hade fått materialkortet oljepastellkritor och semester 

som temakort. Som ordkort fick Helena spargris, mått, 

diligens, regna och snabb som hon tyckte var svårt att 

kombinera. En modern semester med diligens sade hon. 

Fabian sade att någon hade krossat spargrisen och rest 

till New York och åkt diligens i Central Park. Helena 

ritade regn med bestämda linjer över diligensen hon hade skissat upp och berättade att 

hjulen började wobbla, (hon visade med armarna hur de wobblade) och visade att snart 

var man nere på den leriga vägen. En misslyckad semester sade Helena. ”Hjulen började 

vicka och wobbla och väskorna ramlade av och det luktade…”  

Hon blev avbruten av Fabian som sade: ”Sleepy hollow!” Han fick medhåll av de andra 

deltagarna. Helena fortsatte: ”...och de kom ut ur skogen, utan huvuden!” Hennes idé som 

innan varit halvfärdig verkade genast lättare att genomföra efter samtalet om sin idé 

tillsammans med de andra. 

 

Helena tyckte att det varit svårt att komma fram till något och tyckte att bilden blev 

väldigt bokstavlig. Fabian höll med och sade att han gjort exakt som det stod på korten 

och mer eller mindre lagt ihop dem bokstavligt till sin skiss. Den enda annorlunda var att 

han tolkade ordet stilig, som en slips. 

 

 Gunnar valde ut tre av de nio orden han dragit och 

kasserade de övriga orden. ”Min hjärna körde fast på 

den första metoden som var förminskning och 

förstoring men kom på så här i efterhand att det 

kanske också hade fungerat.” Han sade också att 

hans hjärna mer eller mindre blev aggressiv och 

tyckte: ”NEJ! Det här är dumt!” 

 

Gunnar fick för sig att han hade sagt att arkitekturen var det som störde honom först men 

att det sedan var metoden som han bytte ut. Han förklarade sin idéskiss som ett hotell av 

något slag: ”Utifrån ordet slingrande fick jag ut en slingrande rörelse på byggnaden som 
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hänger på ställningar i havet, ett havshotell. Det här kan man göra i Photoshop för det här 

är ju ganska tacksamt.” Fabian Inflikade att Gunnar kunde använda sig av sketch-up. 

Gunnar höll med om att detta kunde fungera bra och tyckte att Fabians idé lät intressant 

och föreslog att han skulle försöka kombinera dessa två program. 

 

Moment – Utveckla vidare kort 

Under detta moment tog alla ett utveckla vidare kort för att kunna bygga vidare på sin 

första idé. Fabian sade, ”Är det nu vi ska ta ett förstörelsekort?” Med detta menade han 

ett utveckla vidare-kort. Samtliga deltagare tog därefter ett utveckla vidare-kort var och 

därefter fick var och en skapa något nytt eller utveckla sin tidigare idé utifrån kortets 

uppmaning. 

 

Fabian fick kortet ”Fabler/djur” och skulle kombinera ett eller flera djurs egenskaper med 

sin idé.  

 

Gunnar fick ett ”Fråga om”-kort som utveckla-vidare-kort. Detta innebär att han skulle 

fråga en annan deltagare om dess favoritmat och använda sig av detta för att utveckla sin 

idé vidare. Gunnar fick några olika alternativ men det skulle visa sig att han i slutändan 

använde sig av ”falukorv” som inspiration, som en av deltagarna föreslog.   

 

Helena fick uppmaningen att ändra ”komposition/riktningar”. Hon skulle försöka 

förvränga, vrida och/eller förändra riktningarna och kompositionen i sin bild för att skapa 

en ny känsla i sitt verk.  

 

Ida fick kortet ”kommunicera” och fick en uppmaning att hennes gestaltning skulle 

kommunicera eller verbalisera ett tydligare budskap till andra. 

 

Den gestaltande arbetsprocessen 

Från början av den kreativa processen då alla deltagarna dragit sina ord till och med att 

samtliga skulle börja arbeta med sina gestaltningar av de nya idéerna hade det gått 

ungefär 30 minuter. Sedan skulle varje deltagare integrera sitt eget utveckla-vidare-kort 

med sin första idé och göra detta genom en enkel skiss.  

 

Eftersom de fått i uppgift att använda sig av olika material så valde vi att samtliga 

deltagare skulle få ungefär en och en halv timme på sig att slutföra det gestaltande 

arbetet. Med tanke på den tid det kunde ta för färgen att torka eller de tekniska problem 
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som kunde uppstå med datorer och dess mjukvara, hade vi inga krav på att de skulle bli 

helt färdiga med sina gestaltningar, inom angiven tid. Huvudsaken med uppgiften var att 

deltagarna efter 1½ timme skulle kunna redovisa sin idé och redogöra för hur de tänke 

slutföra sitt arbete. 

 

Ida och Gunnar lämnade rummet för att utföra sina gestaltande arbeten i andra rum. 

Gunnar behövde tillgång till dator och Ida behövde större plats och tillgång till färger. 

När de hade lämnat rummet började Fabian och Helena en diskussion. 

 

Helena ansåg att det skulle vara lättare om man enbart fick dra tre ordkort, ett från varje 

hög, ett substantiv, verb och adjektiv. Fabian sade då att det helt beror på vilket material 

eller vilket utförandekort man hade fått. Han ansåg att det nästintill skulle vara omöjligt 

att göra någonting om Helena fick till exempel drejning med korten som hon hade fått. 

”Varken i trä eller tyg hade jag haft någon chans att göra någonting!” utbrister Fabian. 

När Fabian och Helena pratade med varandra kom de in på ett problem. De diskuterade 

vad och hur man kan göra som lärare om en elev inte kommit fram till något. Helena 

tyckte då att man kunde ge eleverna möjligheten att dra tre nya ordkort och Fabian tyckte 

även att man skulle kunna sätta en grupp elever tillsammans för att brainstorma och 

därmed spara tid. 

 

Helena tyckte att det var bra att de jobbade med olika material och utifrån olika ord. Då 

kunde man inte jämföra sin egen prestation med någon annans eftersom det var processen 

som var viktig och inte resultatet. Hon menade att det finns många olika möjligheter för 

att kunna kombinera hjälpmedlet med olika arbetstillfällen. Vi påpekade att läraren själv 

skulle kunna välja material, tema eller andra kort för att anpassa undervisningen och 

materialval till vad som finns att tillgå i skolan vid det aktuella tillfället. 

 

Vi som observerade gick runt och talade med de olika deltagarna under hela processen för 

att få höra hur de tänkte omkring processen, hur deras utveckling från idé till gestaltning 

gått och vad varje deltagare tyckte om vårt pedagogiska hjälpmedel. Vi ville veta vad som 

fungerade och vad som inte fungerade. 
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Redovisning av gestaltningar 

Fabian började med att räkna upp de ord han hade fått och använde sig av till sitt 

gestaltande; OH-apparat, flyger, stilig, kubism, teckning och fabeldjur som utveckla 

vidare kort!  

 

Han berättade att han valde bort relief och fick teckning 

istället. Fabian valde bort relief eftersom han ansåg det 

vara en blockering i sitt eget kreativa skapande. Ordet 

kubism ansåg han vara ointressant och försökte därför 

undvika ordet kubism genom att skapa en fågelliknande 

OH-apparat som flög ut ur en kubistisk målning och där 

den blir ”verklig”. Fabian berättade att OH-apparaten var 

en form av ett rovdjur som flög på människan och över 

huvudet på honom. Som han beskrev att ”fågeln 

överrumplar människan med sitt overhead liknande 

huvud och suger in honom från ovan.” 

 

 

Fabian tyckte att det var svårt att beskriva ett fabeldjur i kubism. Det blev för tråkigt och 

intetsägande tyckte han. ”Jag gillar inte kubismen helt enkelt. Det går inte ihop med min 

teckning. Så nu fick jag en ursäkt att skita i kubismen och det var ju suveränt! Jag gillar 

berättande bilder där det händer någonting!” 

 

Fabian tyckte att utveckla-vidare korten var bäst, även fast han tidigare kallat dem för 

förstörelsekort, och han ändrade sig senare till att material/teknikkorten är svårast. Den 

första skissen av den utvecklade OH-apparaten tyckte Fabian var intetsägande men med 

hjälp av utveckla vidare kortet kunde han utveckla sin gestaltning till något som han blev 

nöjd med och där det plötsligt hände någonting. Fabian sade att den första bilden kunde 

varit nyttigare för honom att utföra eftersom han ansåg det kortet relief vara svårare och 

krångligare. Om han istället hade använt ett annat materialkort än teckning så hade han 

befunnit sig utanför sin bekvämlighetszon. Han hade då kunnat lära sig mera på ett annat 

sätt än att gå tillbaka till det område som var en säker zon för honom. En diskussion 

mellan Fabian och Helena startade och detta handlade om hur man som lärare skulle 

kunna manipulera korten till speciella elever. Gunnar menade att man kunde välja ut 

speciella kort, om man som lärare ansåg att vissa elever behövde extra träning på ett visst 

moment. 



 

43 

 

Gunnar började sin redovisning med att visa de kort han valt att utgå ifrån, han visade 

upp sin första skiss och tog sedan fram sitt slutgiltiga resultat. Gunnar berättade att han 

hade skapat ett hotell, ”Sea Resort”. Ett gigantiskt 

hotell som hängde i ett betongfundament. Han 

skrattade lite åt hotellets form som han tyckte såg ut 

som en gigantisk ostbåge. Han berättade att formen 

var inspirerad av ordet ”falukorv” som han fick av en 

annan deltagare när han skulle utveckla sin idé vidare. 

Han påstod att han aldrig skulle kunna komma på en 

sådan idé utan de olika ord- och tema- och utveckla 

vidare korten. Han berättade att han använt sig av 

programmet Sketch-up
75

 som han varmt rekommen-

derade. Programmet tyckte han var ganska lätt att 

förstå när man väl kom igång samt att det var ett av de 

få program som var gratis när man skulle skapa 3D 

modeller. För att visa hur stort hotellet var hade han lagt in en modell av en reception och 

en kvinna som stod bakom receptionsdisken.  

 

Gunnar sade att den svåraste fasen i arbetet var att komma på den första idén och själva 

skissfasen, ”spånfasen” som han kallade det. Även Gunnar kom in på idén att ha en 

brainstorming innan man började skissa, men liknade sedan detta vid ett tveeggat svärd, 

det skulle kunna vara intressant och bra men samtidigt skulle idén kanske inte kännas 

som ens egen. Han menade att man kanske skulle hänga upp sig på vad andra sagt, innan 

man började med den första idéskissen. 

 

Helena gick först igenom de ordkorten som hon 

hade valt ut: semester, regnar, snabb och diligens. 

Materialkortet var oljepastellkritor, och arbeta 

vidare kortet komposition. Helena tyckte att 

semester och diligens passade ihop men hon 

gillade inte temat semester. Hon visade sin första 

skiss som var en diligens rakt bakifrån och sedan 

sin andra skiss där hon hade förflyttat och 

komponerat om olika delar utav bilden, det såg ut som att diligensen hade fått mer fart.   
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  Sketch-up – Ett gratis mjukvaruprogram 3D modellering. - http://www.sketchup.com/ (2012-12-06) 
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Helena berättade att det händer mer i den andra skissen, den blev mer abstrakt. ”Det är 

hjulet och hästen som inte är abstrakt, eller hästhuvudet snarare!” Hon tyckte att det var 

för många ord, så trodde hon att det kanske skulle behövas för att man senare skulle 

kunna välja de ord som skulle kunna passa ihop.  

 

 Ida redovisade sin tavla som hon hade målat med 

akrylfärg på duk, eftersom hon fick materialkortet 

olja/akryl och temakortet Surrealism. Hon redovisade 

sedan ordkorten som hon fått, som var hotfull, kluven, 

rosa, vän och gosa. Som arbeta-vidare kort hade Ida fått 

kommunicera/Verbalisera och berättade att hon valde att 

kommunicera fram sitt budskap i målningen så att andra 

kunde förstå den bättre, och hade gjort detta genom att 

skriva med en ”griffeltavla krita.” Men hon valde också 

krita för att man lätt skulle kunna sudda ut texten och 

ersätta den med ett annat budskap om man senare ändrade sig. Ida tyckte att samtidigt 

som det blev romantiskt blev det en bitterljuv eller till och med en dyster ton i tavlan. 

Detta hade berott på att hon fick ordet hotfull, sade hon. Av ordet så hade hon fått en 

känsla av mörker och mörkade ner sin målning med rinnande mörkare färger. Ida tyckte 

att hon fastnade i första fasen, innan hon väl kom på något och tyckte detta var jobbigt. 

Ida hade känt sig alldeles för styrd av orden, för hon hade aldrig jobbat på det här sättet 

förut. Ida sade, ”ok, nu säger någon åt mig vad jag skall göra istället för att jag får göra 

vad jag vill!” Därför tyckte hon att det låste sig, men samtidigt sade hon att det fick henne 

att tänka på ett annat sätt än det som hon varit van vid förut. Hon tyckte att det hade varit 

lättare att få idékorten med orden ifall hon inte hade kommit på något alls att göra själv 

först. Ida tyckte att tekniken vi hade visat henne kunde vara bra, speciellt om en elev hade 

fastnat i ett tänk, och bara gjorde liknande bilder hela tiden.  

 

Helena höll med och berättade om en som gick i samma klass som henne förut som alltid 

ritade samma sak hela tiden, just det som den var bra på. Sedan om man hade en speciell 

stil tyckte Helena var en helt annan sak, och hänvisade till det personliga uttrycksättet där 

varje individ uttrycker sig olika. 

 

Fabian trodde inte att eleverna skulle klara av diskussionen i skolan utan direktiv från 

läraren, hur man pratade och diskuterade om saker, och att detta var helt beroende av hur 

man arbetat tidigare med klassen. Han menade att man måste lära sig diskutera i grupp.  
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Gunnar tyckte att det hängde på läraren som hade ansvaret att lägga upp det rätt, så att 

elever lärde sig att trivas med varandra och att diskutera i grupp.  Ju tidigare desto bättre. 

Fabian trodde att bara en abnorm klass skulle kunna föra en vettig diskussion. Han sade 

sedan att i hans skola fick eleverna ett färdigtryckt formulär där de mer eller mindre fick 

sätta ett kryss, eller med så få ord som möjligt fick uppge vad de hade gjort och varför de 

gjort som de gjort. Fabian trodde inte att eleverna ens klarar av att följa enkla 

diskussionspunkter. 

 

Helena tyckte att det är speciellt känsligt att prata om andras gestaltningar och menade att 

eleverna bara hade sagt; ”Den är fin! Det är fint!” Hon menade att det genast skulle bli 

känsligt om det kom fram kritik. 

 

Fabian tyckte att man skulle kunna jobba i diskussionsgrupper under tiden, och att det 

skulle kunna fungera mer som att man påminde varandra om saker och så hade det 

kanske kunnat bli en öppen diskussion, där humorn förs in på ett naturligare sätt.  

 

Gunnar ifrågasatte och undrade om hur viktig en diskussion runtomkring egentligen var, 

men alla deltagare kom gemensamt fram till att detta var enormt viktigt. Gunnar menade 

att man kan vara kreativ utan att veta om det. Helena sade att hon inte vet riktigt varför 

hon gjorde som hon gjorde, varför det blev som det blev, när hon visade upp sin bild. Hon 

sade att det blir lätt att försöka hitta på efterkonstruktioner, om man alltid blir utfrågad 

om varför man gör si eller så. Hon sade också att man inte alltid vet varför man gör saker. 

Fabian sade då att det är förmågan att kunna efterkonstruera som man söker efter hos 

eleverna, fabriceringsförmågan, och tyckte att det är väl den som vi övar här och nu 

exempelvis, menade han. Han tyckte att det är kreativt om någon kan göra en 

efterkonstruktion, att hitta på något i efterhand om vad man egentligen hade tänkt. Helena 

menade att det alltid är en tolkningsfråga och tyckte att man inte kan komma och säga att: 

”Det här är fel, du tänker fel!” Fabian sade då: ”Det sinnessjuka är att vi skall bedöma 

den här kreativiteten, men vi måste ändå utföra jobbet som lärare och bedöma våra elever. 

Det är ju det som uppgiften går ut på, dokumentationen och diskussionen, för att det kan 

ju omöjligen vara produkten eller resultatet som vi bedömer.” 

 

Därefter visade Fabian sina skisser och tog fram de första han gjort och poängterade: ”De 

här skisserna innan min sista teckning är ju så mycket viktigare än slutresultatet, kan jag 

tycka!” 
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Gunnar tyckte att alla skisserna plus slutresultatet var lika viktiga. Helena tyckte att man 

skulle fundera mer över varför man gör som man gör, genom att värdera arbetsprocessen 

efter gestaltningen hade slutförts. 

 

Fabian tyckte att alla olika moment borde dokumenteras under arbetsprocessen för annars 

gick eleverna miste om denna information. Han menade att, det finns inget att prata om 

eftersom man glömmer saker över tid. Han menade att alla kunde ha en rutin, exempelvis 

skriva på baksidan av en teckning varför man gjorde de val man gjorde och vad man 

tycker om sin teckning. Eleven kan skriva om denna/denne är nöjd eller inte och motivera 

varför man tycker så. Sedan kan eleverna gå tillbaka och se vad han eller hon tänkte just 

då om sitt alster och menade att annars kanske det slutade med att eleven inte trodde på 

dig, och du inte tror på eleven. Detta var också ett bra sätt, menade Fabian, att hålla reda 

på varför läraren satte just det betyget på eleven. Då fanns detta material i elevens portfölj 

att tillgå så att man hade en grund att stå på vid till exempel omdömesbeskrivningar, men 

man måste ju anteckna själv som lärare också.  

 

De andra instämde och vi började sedan diskutera om kreativitetsövningens upplägg. Alla 

tyckte att det var en bra grundidé. Fabian frågade sig också om man skulle ha kommit 

fram till de idéer som de fått från korten, utan kort. De trodde att man aldrig hade kommit 

fram till samma resultat om man inte haft de olika korten.  

  

Sedan fick gruppen gå igenom och ta bort de ord de inte tyckte var passande. De 

diskuterade om man överhuvudtaget skulle ha materialkort eller inte. De flesta tyckte att 

läraren ändå bestämde material och teknik med tanke på materialtillgång i skolan och 

detsamma gällde temakorten. Gunnar tyckte att vi skulle ha dem kvar, och tyckte att 

läraren kunde finna inspiration till lektionsplaneringen i dessa kort medan Fabian tyckte 

att dessa var onödiga. 

 

 Alla var överens om att man inte skulle ta in drama eller lekar i korten, som de har i idé-

spelet ”Kreativ arbetsplats”. Alla lärarstuderanden tyckte att detta var orealistiskt med 

tanke på att man har så korta lektionspass. Därefter gick alla igenom korten och gav nya 

förslag på vad som kunde stå på korten och sedan avslutade vi testet på vår 

kreativitetsövning och alla deltagare var nöjda med sin egen insats. Nu återstod att se om 

spelet skulle fungera i en skolklass. 
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4.4.4 Sammanfattning av test med lärarstuderanden  

Syftet med testet var att se deltagarnas reaktioner och hur de tillsammans diskuterade runt 

det pedagogiska hjälpmedlets olika moment. Det första steget, dragning av kort talar för 

sig själv, varje deltagare drog kort och började fundera över en idé som snabbt skissades 

ner på papper. Vid deltagarnas första samtal kring idéerna diskuterades de olika ord som 

dragits, lärarstudenterna förde diskussioner runt varandras idéer och försökte hjälpa 

varandra att ta sig vidare i processen. Momentet – Utveckla vidare var för deltagarna till 

en början förvirrande men övergick snabbt till en kreativ process där provokationer skulle 

integreras med den första idén. Syftet med utveckla vidare kortet är att varje deltagare ska 

associera sina tidigare idéer på ett provokativt nytänkande sätt, samtliga deltagare tog till 

sig av kortens provokationer för att utveckla sin idé vidare.  

 

Under den gestaltande arbetsprocessen uppstod diskussioner mellan två av deltagarna 

medan de andra två deltagarna som inte deltog i diskussionen, vardera satt i separata rum 

och arbetade med sina gestaltningar. Diskussionerna mellan dessa två studenter handlade 

i stora drag om hur hjälpmedlet kunde förbättras och hur de resonerade runt de olika 

momenten. Vid redovisningen av gestaltningarna fick varje deltagare berätta och visa sina 

första skisser för de andra. De fick tala om vilka ord de fått och hur de associerat dessa 

till sitt eget gestaltande arbete för att de andra lärarstudenterna skulle få en inblick och 

möjlighet att sätta sig in i de andra deltagarnas tankeprocesser. Vid detta moment hade de 

deltagarna som lyssnade möjlighet att ge feedback, positiv kritik till personen som 

redovisat. Efter det att samtliga redovisat sitt arbete, startade observatörerna en 

diskussion för att problematisera runt hjälpmedlets uppbyggnad och funktion. Detta för 

att få feedback och idéer för att kunna förbättra, förändra och anpassa det pedagogiska 

hjälpmedlet till en skol- och undervisningsmiljö. 

 

Här nedan följer två andra tester som utförts med en nyare, uppdaterad version av 

hjälpmedel som lärarstudenterna fick använda. Det som skiljer de två testerna nedan från 

testet med lärarstudenterna är framförallt att vi gav lärarna som utförde testerna 

möjligheten att själv tolka användandet. Lärarna fick en grundläggande genomgång av 

grundidén och syfte med hjälpmedlet men fick själv tolka och använda det utifrån deras 

egen och deras elevers förutsättningar. Det första testet med de reviderade idékorten, det 

pedagogiska hjälpmedlet, gjordes i en mellanstadieklass åk6 och det andra och sista testet 

med de reviderade korten utfördes av en lärare i en universitetetsklass. 
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Lekfull, Dator, Jobba, Monster 

Lång, Strand, Bläddra, Fantasy 

4.4.5 Test av elever i skolan 

Vi fick genom Gunnar, en av de lärarstuderande som 

tidigare nämnts, möjligheten att pröva vårt 

pedagogiska hjälpmedel i en lärande situation. Klassen 

som testet utfördes i var en grupp av 20 elever i 

årskurs 6. Först ville vi att handledaren till Gunnar, 

skulle utföra testet på gruppen av elever eftersom han 

redan har kunskap och vetskap om hur hjälpmedlet var 

tänkt att fungera. Handledaren kunde däremot inte 

undervisa denna lektion på grund av andra 

omständigheter. Hon var med och utvärderade hjälpmedlet 

och elevernas resultat före och efter lektionens slut. 

 

Eftersom vi hade sagt till Gunnar att han skulle använda 

och tolka hjälpmedlet som om vi inte vore där, valde han 

att ändra upplägget och arbetsprocessen för att det skulle 

passa eleverna i årskurs sex bättre. Istället för vår idé om 

att man enbart ska ha ett fast kort och bearbeta en skiss i 

två etapper valde han att den första skiss eleverna gjorde 

skulle bli det slutgiltiga resultatet eftersom lektionen bara 

varade i 50 minuter. Gunnar valde att inte använda sig av 

utveckla-vidare-korten eftersom han ansåg att detta kanske 

skulle bli för svårt för eleverna. Gunnar tyckte att vissa 

utveckla-vidare-kort var lite för svåra att förstå och valde 

därför att utesluta dessa, men gav ändå eleverna 

möjligheten att titta på dem om de var klara innan 

lektionens slut. 

 

Lektionens upplägg 

 Gunnar valde att använda sig av ett fast materialkort (blyerts/teckning) eftersom eleverna 

enbart hade en lektion på 50 minuter. Inräknat i dessa 50 minuter skulle han även behöva 

förklara för eleverna hur arbetsprocessen skulle se ut. I klassrummet var eleverna 

uppdelade i sex olika bordsgrupper om tre eller fyra elever vid varje bord. Gunnar hade 

innan lektionens början valt ut sex olika teman utifrån eget intresse som de olika 

bordsgrupperna fick välja mellan. Anledningn till att Gunnar valde att använda 

temakorten bordsvis var att det skulle uppstå ett samtal mellan eleverna kring temat.  

Öppna, Familj, Utrycksfull, Vattnen 
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De sex olika bordsgrupperna fick inte se sitt temakort förrän samtliga hade dragit sina tre 

ordkort med substantiv, verb och adjektiv. När alla eleverna dragit sina kort och börjat 

fundera över hur de kunde kombinera dessa ord fick eleverna vända och avslöja det tema 

gruppen blivit tilldelade. Eleverna kunde därefter i mindre grupper diskutera omkring 

temakorten med varandra om vad som var typiskt för monster, medeltiden, naturen, 

fantasy, science fiction eller rymden. De olika temakorten blev då som utveckla-vidare 

kort där eleverna fick lov att anpassa sina första tankegångar och idéer kring orden till ett 

tema.  Några elever hade svårt att kombinera och tänka omkring sina ord och behövde 

hjälp med tankeprocessen. Gunnar talade om för eleverna att de skulle försöka associera 

andra saker omkring dessa ord. Ett hjärta kan till exempel associeras till röd, kärlek eller 

vänskap och så vidare. Några av de elever som blev klara med sin bild frågade efter de 

riktiga utveckla-vidare-korten och ville pröva dessa för att se hur tankegångarna kunde 

förändras. 

 

Samtal kring det pedagogiska hjälpmedlet 

Efter lektionen satte vi oss ned och diskuterade lektionens upplägg, resultatet av testet 

och hjälpmedlets uppbyggnad. Gunnar  och hans handledare hade åsikter och synpunkter 

på hur vi kunde utveckla hjälpmedlet vidare, att vi framförallt behövde anpassa 

hjälpmedlet för yngre åldrar. Förenkla och förtydliga materialkort som är svåra att förstå, 

skapa fler temakort och kanske kategorisera dessa på något sätt. Gunnar använde sig 

indirekt av utveckla-vidare korten eftersom han ansåg att de var för komplicerade och lite 

svårbegripliga för elever i mellanstadiet. Gunnar och handledaren tog upp de utveckla-

vidare kort som uppmanade eleven att fråga en annan elev om saker. De påpekade att det 

borde finnas fler av dessa kort för att det ska vara enklare och vara anpassat till elever på 

mellan- och högstadiet. 

 

Vi passade på att fråga handledaren om hon såg några fördelar med övningen som 

Gunnar genomförde på eleverna. Hon sade att övningen skulle fungera bra som en start 

på ett projekt eller inom ett område för att få igång kreativiteten men att hon hade svårt 

för att se sig själv använda detta flera gånger. Hon tyckte att det var bra för en lektion i 

”främmandegöring”. Gunnar påpekade då att han skulle kunna använda det fler gånger 

för att lära eleverna att det inte är fel att vara kreativ. Han menade även att han skulle 

använda detta material när det finns för lite tid att börja på nya arbetsområden, jul eller 

skolavslutning till exempel. Gunnar lät övertygad om att hjälpmedlet kommer att fungera 

i skolan på andra sätt också eftersom han själv prövade hjälpmedlet och såg hur mycket 

lärarstudenterna i det första testet skapade på 2½ timme. 
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GEM 

                                            
IS 

STRÄV 

4.4.6 Test på universitet  

Doris, en av de lärare som tidigare intervjuats visade intresse för det pedagogiska 

hjälpmedlet och ville pröva detta på sin klass. Innan hennes lektion hade vi en diskussion 

tillsammans med henne angående uppbyggnaden av hjälpmedlet och vi visade sedan hur 

vår grundtanke såg ut och hur detta skulle kunna fungera i undervisningen på en skola. 

Utifrån detta fick Doris fria tyglar att själv finna de möjligheter som fanns att använda 

hjälpmedlet på, för att kunna anpassa det till hennes undervisning. 

 

Hon valde att använda hjälpmedlet som två kreativa övningar där hennes studenter skulle 

fokusera på olika områden vid de olika momenten. Övningarna var enkla och resultaten 

skulle inte vara värderande, resultaten av skapandet skulle ligga till grund för 

diskussioner där man betonade associationer och formspråk. 

 

Övning 1: Associationsövning där studenterna med hjälp av ett litet papper fick skapa 

abstrakta, icke föreställande tredimensionella former som skulle associeras och kopplas 

till olika ord. Varje student skulle skapa fyra abstrakta former som var kopplade till fyra 

olika ordkort, som var samma för hela gruppen. Denna övning gjordes utan att 

studenterna fick kommunicera med varandra, eftersom detta var en del av redovisningen. 

Vid redovisningen lade Doris upp fyra stationer som var ämnade för varsitt ordkort. Den 

första studenten placerade ut sina skapelser vid de olika stationerna och bestämde indirekt 

därmed vilka ord som var kopplade till vilken station. I tur och ordning skulle var och en 

därefter tolka de föregående formerna och placera ut sina egna på rätt plats, detta skedde 

utan att studenterna visste vilka ord som tillhörde vilken station. Denna övning gjordes 

för att se hur de olika studenterna tolkat orden till sina egna formspråk och få en inblick i 

andras tankar och formspråk. 
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Sväva, Sno, Arg, Torrpastellkritor 

 

Övning 2: Syftet med denna övning var interaktion och kommunikation. Studenterna 

parades ihop för att samarbeta på en bild. Med enkla material som tusch, kritor eller 

målarfärg skulle varje par börja skapa en bild 

utifrån tre ord som varje par dragit. Varje grupp 

fick dra ett utveckla vidare kort och fortsätta med 

sin bild. Allt eftersom de började bli färdiga med 

sina bilder gav Doris dem nya utveckla vidare 

kort för att utmana deras kreativitet. Övningen 

slutade när ett av studentparen drog ett utveckla 

vidare kort som Doris markerat innan. 

 

Detta kort uppmanade alla att ställa ut sina alster. I redovisningen fick varje grupp berätta 

vilka ord och uppmaningar de fått och förklara hur de tolkat och implicerat detta i sin 

bild. Syftet var att studenterna inom paret och mellan paren skulle skapa en interaktion 

sinsemellan och få öva på att kommunicera sina uttryck. 

 

4.4.7 Sammanfattning av försök i skola och på universitet 

Under de olika testerna har vi fått varierad respons runt det pedagogiska hjälpmedlet, 

många ansåg att det fungerar bra i en lärandemiljö men att det behöver utvecklas vidare 

för att kunna användas bättre i skolan. De två lärarna som använde hjälpmedlet förutom 

testet med lärarstudenterna i det första testet, valde att anpassa detta till den lärandemiljö 

de undervisar i. 

 

Gunnar menade att hjälpmedlet var bättre anpassat för äldre elever och ville förenkla 

arbetsgången för de yngre eleverna. Observationen av Gunnars genomförande av 

lektionen, visade på att lektionen baserades på interaktion och kommunikation mellan 

elever samt mellan lärare och elev. Han korrigerade sina elever genom att föra samtal 

angående deras ordkort, förklarade missuppfattade ord eller hjälpte elever att komma 

vidare i sin tankeprocess. Gunnars handledare i mellanstadieklassen såg hjälpmedlet mer 

som en engångsövning i främmandegöring och kunde inte se hur hon annars kunde 

använda detta vid senare tillfälle. 

 

Efter en diskussion med Doris angående hjälpmedlet och dess funktion sade hon att man 

kunde använda hjälpmedlet som vi planerat men att detta kunde vara för komplicerat. 

Därför valde hon att dela upp hjälpmedlet i olika moment och använda dessa som olika 
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mindre övningar istället för en större övning. Hennes upplägg av övningar syftade till att 

studenterna skulle kommunicera sina uttryck av sitt skapande samt att hon ville skapa en 

interaktion mellan hennes studenter och sig själv. Den interaktion Doris hade med sina 

studenter var vid presentationen av övningarna samt vid redovisningen av studenternas 

alster, där hon förde diskussionen vidare runt studenternas idéer och arbetsprocesser. 

 

5. Analys och Diskussion 

5.1 Metod 

De metoder vi använt oss av vid insamlingen av det empiriska materialet ansåg vi vara 

nödvändig, självklart hade man kunnat utföra det på annat sätt men kanske då fått vagare 

resultat. Om vi istället hade valt en kvantitativ metod såsom enkät eller strikt formulerade 

intervjuer hade vi kunnat samla information från fler källor, men eftersom vi ville göra en 

djupdykning i lärarnas erfarenheter och koppla deras undervisningsmetoder till olika 

kreativa metoder var kvalitativa intervjuer ett bättre beslut. 

 

Vid testet med lärarstudenterna valde vi att både observera och intervjua deltagarna. 

Syftet med observationerna som gjordes med löpande protokoll och ljudupptagning var 

att vi skulle kunna se studenternas reaktioner och kroppsspråk vid användandet av 

hjälpmedlet. Intervjerna med studenterna skedde under arbetsprocessen och också i grupp 

där vi diskuterade hjälpmedlets funktion och uppbyggnad. Om vi hade gjort fler 

undersökningar som detta försök hade det varit intressant att se om vi fått ett liknande 

resultat. I nuvarande läge vet vi inte om resultaten skulle kunna bli annorlunda med 

annan testgrupp. 

 

5.2 Kreativa metoder och läromedel 

När vi undersökte de olika kreativa metoderna kom vi fram till att det finns många olika 

metoder inom kreativitet. Många metoder som behandlar det laterala tänkandet beskrivs 

som vertikalt tänkande. Det vertikala tänkandet innebär att problemlösningen har en 

förlängd process. Denna process kan innebära att allt är tillåtet, galna idéer accepteras 

och bearbetas, eller att problemställningen fragmenteras till mindre delar och behandlas 

bit för bit och sedan läggs ihop för att omstrukturera ett redan etablerat mönster och 

uppnå en ny lösning på problemet.  
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De intervjuade lärarna beskrev olika innehållsliga strategier och metoder de använder sig 

av i sin undervisning. Samtliga av lärarna som vi intervjuat använder sig av 

brainstorming som metod för att förbättra elevernas kreativitet. Detta innebär också att 

eleverna får interagera med varandra och får träning i att kommunicera och socialisera 

med varandra. Förutom brainstorming berättar respondenterna om andra metoder som de 

använder. Många av metoderna är för lärarna namnlösa, inte uttalade men kan i 

huvuddrag kopplas till de metoder vi tidigare definierat i teoridelen; Sex tänkande hattar, 

Levande verkstadsmetoden och olika metoder inom lateralt tänkande. 

 

De intervjuade lärarna kopplar de metoder de använder sig av till styrdokumenten med 

målformuleringarna och framförallt till lusten att skapa, att tillgodose att eleverna 

utvecklar sin kreativitet och lusten att skapa.
76

  

 

De olika läromedel som lärare använder sig av i undervisningen i de estetiska ämnena är 

mycket varierande från lärare till lärare, och de är ofta inte direkt kopplade till någon 

kreativ metod. Detta kan bero på den beprövade erfarenheten samt de läromedel 

respondenten slumpmässigt eller medvetet kommit i kontakt med. Det finns inte speciellt 

många läromedel med kreativa metoder för skolan men lärare använder sig av inspiration 

från olika böcker och andra källor, till exempel internet för att kombinera inspirationen 

från dessa med sina undervisningsmetoder där de också åldersanpassar sitt lärostoff.   

 

Det var intressant att se och höra hur Doris kombinerade sina egna erfarenheter och sin 

ämneskompetens med ett vetenskapligt förhållningssätt med tonvikten på de olika 

begreppen, för att skapa ett eget läromedel och därefter anpassa lärostoffet för sina 

studenter. Detta beskriver Uljens, när han hänvisar till Lee Schulmans modell av 

Pedagogiskt förnuft och pedagogisk verksamhet
77

, i transformationen av 

undervisningsmaterial som är intimt sammankopplad med lärares erfarenheter och 

ämneskompetens. Denna ämneskompetens som är beroende av lärarens erfarenheter 

hjälper lärarens innovativa kreativa förmåga att kunna skapa ett eget utbildnings-

material.
78
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Precis som Alice använder sig av konsthistorieböcker som inspiration menade vi också att 

den stora källan att hämta inspiration ur är från konsthistorien exempelvis Gardner’s Art 

through the ages
79

, som vi använt som kurslitteratur i bildlärarutbildningen. 

 

5.3 Försök med lärarstudenter 

Ida nämnde under diskussionen att hjälpmedlet fungerar bra om eleven inte redan har en 

egen idé och hon menar att det också fungerar för att förändra redan etablerade 

tankemönster hos eleverna. Fabian problematiserade interaktionen elever emellan, där 

han menade att eleverna inte hade verktyg för att föra en diskussion. Han menade att 

elever behöver enkla direktiv för hur en diskussion och en redovisning ska gå till. 

 

En observation som vi tyckte var intressant under de olika testerna var att de olika lärarna 

som använde hjälpmedlet tolkade det på olika sätt. Vid de olika testerna anpassade 

läraren hjälpmedlet och gjorde undervisningstillfället till sitt eget för att bli mer bekväm 

och lättare kunna anpassa idékorten till den ordinarie undervisningen. De tester vi utförde 

i de olika grupperna var för att se hur deltagarna tolkade och använde hjälpmedlet. 

Genom observationer, diskussioner och analyser tillsammans med lärare, studenter och 

elever kunde vi komma fram till de negativa och positiva sakerna kring det pedagogiska 

hjälpmedlet.  

 

Det största problemet var hur vi skulle utforma vårt pedagogiska hjälpmedel. Med hjälp 

av de olika kreativa metoderna fann vi ledtrådar hur man hade tänkt när de skapade 

Idéspelet Kreativ arbetsplats. Detta var en förutsättning för oss att kunna sätta igång en 

kreativ tankeprocess. Vi tänkte oss  någon form av idékort från början för att lättare 

kunna starta ett tänk utanför ramarna. Men vi hade ingen aning hur det skulle kunna 

fungera. Första försöket med de lärarstuderande, Fabian, Gunnar, Helena, Ida gjorde så 

att vi kunde förändra hjälpmedlet, idékorten och plocka bort det som inte var relevant, 

opassande ord, för svåra ord och dialektala ord. Samtidigt så tyckte en av deltagarna att 

materialkorten var onödiga, då fick vi diskutera om vi skulle behålla dem eller inte. Men 

eftersom en av deltagarna tyckte att de kunde tjäna som inspiration gjorde vi så att lärarna 

själva kunde välja både material- och temakort.  
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De lärarstuderande menade också att det inte fanns tid för lekar, drama eller sång och 

menade att de skulle bli för stökigt med att ha elever springande runt i klassrummet. De 

intervjuade lärarna hade däremot olika åsikter om detta. Alice använde sig av 

bakgrundsmusik på sina bildlektioner och Eva tyckte att improvisationsövningar fick 

eleverna att ”landa” i rummet. Hon menade att man tjänar in tiden i slutändan, då 

eleverna får en chans att lugna ner sig innan lektionen väl sätter igång. Vi som författare 

har också olika åsikter om detta, en av oss menar precis som de lärarstuderande att det 

inte finns tid för detta och den andra identifierar sig mer med Evas tankar kring övningar 

som får eleverna att varva ner. Samma författare tycker att det är viktigt att eleverna får in 

drama i undervisningen för att det ställs så mycket krav på elever i dag. Enligt 

betygskriterierna ska eleverna kunna uttrycka sig och redovisa hur och varför de har 

gjort, som de har gjort. Eleverna är tvungna att lära sig tala för sig själva även om detta 

kan vara jobbigt i tonåren. Detta ger bra förutsättningar för att senare kunna ta sig in på 

arbetsmarknaden, kunna tala för sin sak samt för att få bättre självförtroende och 

självkänsla. 

 

5.4 Försök utförda av andra lärare 

Ute i skolan, närmare bestämt i årskurs sex, fick vi problem med att utveckla-vidare-

korten var för svåra för mellanstadiet. Innehållet  skulle behöva åldersanpassas specifikt 

till varje årskurs Vårt hjälpmedel är nu anspassat till årskurs nio och uppåt. Vissa teman 

passade inte heller in annat än i de högre årskurserna, och kommer också att behöva 

ändras. Gunnar plockade ut idékort som kunde passa i årskurs sex, och man kunde 

observera att han lade det på en lagom svår nivå, och man kunde se att när eleverna väl 

hade förstått själva arbetsprocessen så blev de intresserade och  inspirerade av varandra, 

att klara av uppgiften. Detta som Csikzentmihaly beskriver som flow, som färdigheten 

som är beroende av utmaningen.
80

 Man kunde också observera att eleverna i klassen 

tvingades att tänka i nya tankebanor och utveckla nya tankemönster
81

, eftersom de var 

tvungna att utgå från de olika orden som de själva hade dragit och inte fick välja själva. 

 

Doris som utförde ett försök på universitet lade upp det på ett annat sätt än Gunnar som 

utförde sitt test på årskurs 6. Hon valde att se kortens potential och försökte utforma egna 

moment utifrån detta. Vi blev positivt överaskade av hennes förförståelse och användning 

av hjälpmedlet, men på det sätt som vi hade tänkt att korten skulle användas, så användes 
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de inte. Vi blev snabbt medvetna om att de lärare som gjorde försöken i sina klasser, hade 

en egen förförståelse för korten och anpassade helt enkelt dem efter deras egna planerade 

moment och lektioner. Lärarna gjorde något nytt med vårt hjälpmedel och våra vyer 

vidgades, och vi såg nya möjligheter att utveckla detta. Bara när vi själva hade kontrollen 

över tillvägagångssättet i det första försöket med de fyra lärarstudenterna Fabian, Gunnar, 

Helena och Ida, blev det som vi hade tänkt att det skulle fungera.  

 

Man kan också spekulera i, om man gör fler försök med olika lärare, så kanske alla lärare 

använder sitt eget sätt att använda hjälpmedlet, och det skulle bli intressant att se om 

användningsområdet hela tiden ökar. Därför skulle det behövas ett större antal försök för 

att undersöka hur vårt gestaltande arbete skulle kunna utvecklas, och därefter 

implementera betygskriterierna A-E. Det fanns ingen tid till att direkt koppla läromedlet 

till de olika betygskriterierna som det var tänkt i denna uppsats. 

 

Resultaten av dessa försök har i alla fall gjort så att vi fått fler idéer om hur vi skulle 

kunna använda hjälpmedlet i skolan. Vi måste också mer specifikt kunna åldersanpassa 

materialet till lågstadie-, mellanstadie- och högstadienivå.  

 

Vi har fått en bra respons av de personer som varit med och testat vårt pedagogiska 

hjälpmedel. Vi ville i första hand undersöka lärarens upplevelser i interaktion med vårt 

gestaltande arbete.
82

 Under de olika försöken har vi fått feedback och synpunkter på hur 

vi kan börja utveckla hjälpmedlet vidare för att anpassa det till olika åldrar. Många olika 

synpunkter på förbättringar och förändringar blev för oss tydligare i diskussionen 

tillsammans med de lärare, elever och studenter som använt sig av hjälpmedlet. 

 

Vi fick också en utökad förståelse för interaktionen mellan lärare och elever i olika 

lärande situationer som inspirerade sina elever, där de fick uttrycka sina idéer och tankar, 

både i diskussion med varanda och  uttrycka sig med hjälp av bildspråket.
83

 

 

Vygotskij ser omgivningen som en viktig faktor i individens prestation och möjlighet att 

utvecklas, och vi kunde observera att läraren var en viktig länk och att lärarens didaktiska 

upplägg med det pedagogiska hjälpmedlet var av största vikt.
84
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Vi kunde inte se att lärande skulle kunna ske i samma omfattning oberoende av en vuxen 

person, med didaktisk erfarenhet.
85

 

 

5.5 Utformning av hjälpmedlet 

Vid utformandet av det pedagogiska hjälpmedlet, idékorten använde vi oss av olika 

kreativa metoder. Genom att dela upp de kreativa metoderna i olika huvudkomponenter 

kunde vi använda olika strategier från de olika metoderna för att bygga upp idékorten. 

Syftet med idékorten har vi framförallt tagit från Levande verkstadsmetoden. Där ska 

man betona vikten av diskussionen av arbetsprocessen och inte det slutgiltiga resultatet. 

Utveckla-vidare-korten har vi tagit från det laterala tänkandet där man ska tänka i nya 

tankemönster, vara kreativ. Man kan vidareutveckla sin arbete utifrån andra perspektiv 

som Edward de Bonos påvisar i sin metod tänkande hattar.
86

 Till de olika ordkorten valde 

vi att använda oss av metoden bibliomantik som innebär att vi använt oss av olika böcker 

och uppslagsverk för att finna ord till kategorierna substantiv, verb och adjektiv. Vi valde 

att separera de olika ordklasserna, kategorierna för att det skulle finnas fler möjligheter 

till kombinationer mellan ordkorten. 

 

När vi utformade idékorten tog vi hjälp av olika kreativa metoder för att komma vidare i 

vår arbetsprocess. I ett första skede kom vi fram till att funktionen var viktigare än det 

estetiska uttrycket eftersom vi var tvunga att hinna med försök med lärarstudenterna. Vi 

skrev ut ett tjugotal material-, tema- och utvecka-vidare-kort samt ett hundra kort av varje 

ordklass, substantiv, verb och adjektiv. Vi valde att separera korten med olika färg på 

pappret för att underlätta användandet. Efter första försöket med lärarstudenterna 

utvecklade vi vårt arbete genom att ta bort och förändra en del kort för att anpassa vårt 

hjälpmedel bättre till en lärande situation. De nya korten som nu är aktuella är utskriva på 

färgade papper och inplastade för slitagets skull. 

 

Eftersom vi inte har haft möjlighet att slutföra forskningen som skulle behövas för att 

fördigställa hjälpmedlet så har vi enbart gjort ett fåtal förslag på hur korten skulle kunna 

se ut i färg. (se bilaga) Detta har vi gjort i photoshop.  
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5.6 Förslag på fortsatt forskning 

Vi menade att det var intressant med Göran Svanelids  artiklar i det pedagogiska 

magasinet om de fem mest frekventa förmågorna i Lgr-11 som också vår respondent Eva 

nämner. Vi skulle vilja forska vidare genom att kanske kunna implicera de fem 

förmågorna till vårt pedagogiska hjälpmedel. Detta för att indirekt kunna hjälpa lärare vid 

bedömning av sina elever. Vi skulle vilja forska vidare med att koppla våra idékort till 

betygskriterierna A-E för att göra det mer användbart i en bedömnings- och 

lärandesituation i skolan. Vårt pedagogiska hjälpmedel är nu inriktat mot bildämnet, det 

skulle vara intressant att försöka utöka repertoaren av möjligheter att kunna kombinera 

och använda hjälpmedlet i fler estetiska ämnen såsom slöjd, musik, design och teater. 
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6. Bilagor 

6.1 Intervjufrågor 

  

Bakgrundsfrågor: 

Vad arbetar du med? 

Hur har din yrkesbana sett ut? 

Hur är du anknuten till skolvärlden? 

  

Huvudfrågor: 

1.      Har du varit i kontakt med, eller arbetar du med kreativa metoder som är kopplad till 

undervisning och/eller bedömning? 

 

2.      Hur gör du för att öka dina elevers kreativitet, att tänka ”utanför ramarna”? 

Om, Vilka kreativa metoder använder du dig av då ? 

 

3.      Hur relaterar du denna/dessa metoderna till Lgr11:s målbeskrivning? 

 

4.      Vilka kreativa läromedel använder du dig av i ditt arbete?  

( Inom bild/trä & metallslöjd eller ditt/dina ämnen 



 

 

 

Fokusområdena är:: 

Lärarens bakgrund 

beprövad erfarenhet 

Kreativa metoder i skolan 

Styrdokument och kreativa metoder 

”tänka utanför ramarna”, ”Thinking outside the box” 

Kreativa hjälpmedel 

  

Bakgrund, vad vi vill veta: 

Vad läraren arbetar med? 

Hur lärarens yrkesbana har sett ut? 

Hur läraren är anknuten till skolvärlden? 

  

Detta vill vi veta: 

1.      Har läraren varit i kontakt med, eller arbetar han eller hon med kreativa metoder som är 

kopplade till undervisning och/eller bedömning? 

 

2.      Hur gör läraren för att öka sina elevers kreativitet, att tänka ”utanför ramarna”? 

Om, Vilka kreativa metoder använder sig läraren utav då? 

 

3.      Hur relaterar läraren denna/dessa metoder till Lgr11:s målbeskrivning? 

 

4.      Vilka kreativa läromedel använder läraren sig av i sitt arbete?  

( Inom lärarens ämne/ämnen ) 

 



 

 

 

6.2 Bilder på det gestaltande arbetet 

 

 

Detta är två bilder som visar hur vårt gestaltande arbete ser ut just nu. Det pedagogiska 

hjälpmedlet är väldigt enkelt uppbyggt, korten är stilrena med enbart text på färgade 

pappersark som är inplastade. Den enkla utformningnen är för att man enkelt ska förstå 

vad korten innebär. 

 

Till detta har vi gjort en manual för att användandet av hjälpmedlet ska underlättas men 

även för att man lätt ska kunna förstå hur en arbetsprocess ska gå till. 

 

Här nedan följer exempel på hur några av de färdiga korten skulle kunna tänkas att se ut. 

De här tre bilderna visar exempel på hur Materialkortens fram och baksida och utveckla-

vidare kortets baksida skulle kunna se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


