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Abstract	
  
	
  
Kreativitet är ett vanligt förekommande begrepp idag, både inom skola och näringsliv. I
läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) förekommer det på
flertalet ställen men ingenstans definieras begreppet, varför tolkningen av densamma riskerar
blir individuell.
Min studie har för avsikt att skapa en ökad förståelse för begreppet kreativitet sett ur skolans,
men även ur näringslivets perspektiv samt bena ut vad som anses främja kreativiteten.
Studien består av en begreppsanalys där litteraturstudier samt insamlandet av empiri form av
kvalitativa intervjuer ligger till grund för resultatet. Totalt sex intervjuer har genomförts varav
tre med slöjdlärare och tre med företagare.
Att entydigt definiera kreativitetsbegreppet har visat sig vara svårt men att det handlar om en
process kring en ny och i förlängningen användbar idé framkommer i flera fall. Erfarenhet
och kunskap ses som mycket avgörande i den kreativa processen där dessa två parametrar
används för att generera något nytt. Kreativitet kräver bland annat mod och självförtroende
för att våga pröva lösningar och idéer, men även god vägledning och coachning under
processen visar sig gynna kreativiteten.
Skolans syn på vad kreativitet är formuleras med betydligt fler ord än företagarnas. Detta kan
ses som ett bevis på att avsaknaden av en gemensam definition av begreppet riskerar
elevernas utbildning då lärarens subjektiva tolkning av begreppet avgör hur kreativitet lärs ut.
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Inledning	
  
	
  
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, under
rubriken ”2:2 Kunskaper” står följande beträffande det ansvar skolan har för
elevers kreativa utveckling:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
(Skolverket, 2011, 2:2).
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende
samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem (Skolverket, 2011, 2:2).

Kreativitet är ett vanligt förekommande begrepp i skolans styrdokument, men det
förklaras eller beskrivs ingenstans vad som menas med själva uttrycket vilket
lämnar det fritt för egen tolkning. Vet lärare hur man på bästa sätt arbetar med att
främja kreativiteten hos eleverna eller tas det bara för givet att den utvecklas? Hur
kan kreativitet definieras och förstås?
Jag har vikarierat en del som textilslöjdslärare i skolan och upptäckter där att
många elever har svårt att komma igång med arbeten som kräver eget
engagemang, tankekraft samt ett visst laborerande. När man testar och prövar sig
fram innebär det vanligtvis att man ser chansen till en möjlighet i utfallet, men för
många elever verkar rädslan för den motsatta utgången vara större. Istället för att
engagera sig i tester och problemlösning väljer de att avstå och blir då passiva. Jag
har funderat på vad detta kan bero på och bristen på motivation och kreativ
förmåga dyker upprepade gånger upp i mitt huvud. Även lärarens roll, dvs hur
denne arbetar och förstår hur man kan arbeta för att främja elevers kreativitet
spelar en avgörande roll anser jag.
En sökning via internet med den svenska stavningen på ordet kreativitet, ger
ca 13 400 000 träffar (2016-03-02). Jag får bekräftat det jag tycker mig ha noterat,
nämligen att det är ett populärt och vanligt förekommande ord i dag som dyker
upp i olika sammanhang med en sällan definierad betydelse. I beskrivningar av
personer, i skolans läroplan, inom föreningslivet, i platsannonser och på
arbetsmarknaden, för att nämna några ställen, dyker beskrivningar om kreativa
talanger och förmågor upp, liksom önskemål om kunskaper och erfarenheter av
detsamma. En ny sökning via internet på ordet kreativitet – men nu med
tilläggsordet platsannons, gav 161 000 träffar (2016-03-02) och nedan valde jag ut
fyra annonser för att visa exempel på hur detta ord används.
Komvux Malmö Universitetsholmen söker lärare i svenska som
andraspråk. I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och
kreativitet för att utveckla Malmö (http://www.skoljobb.se).
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Inspiration söker en driven och kreativ kommunikatör…
(http://www.sefs.se).
Hos oss finns plats för kreativitet, personlig och professionell utveckling – med ett ständigt fokus på vårt uppdrag….
(http://www.botkyrka.se).
Drivs du av att arbeta med andra, skapa nätverk och stimuleras av att
arbeta i en dynamisk miljö som kräver kreativ problemlösning?
(http://www.workey.se).

Hur menar man i den första annonsen med att man arbetar med kreativitet för att
utveckla en hel stad? Hur förväntas en kreativ kommunikatör kommunicera i
andra annonsen? Fokus på uppdraget men med plats för kreativitet i annons tre,
vad avses här? Det krävs att du behärskar kreativa problemlösningar i den fjärde
annonsen, vad kan det måhända vara för sorts lösningar? Kreativitet är ett vitt
begrepp som vi nog alla relaterar olika till då det kan betyda en sak för dig men en
annan för mig. En gemensam definition verkar svår att finna. Vi förväntas på
något sätt bara förstå. Den underförstådda och tillika outtalade i betydelsen av
ordet kreativitet för mina tankar in i skolans och slöjdens värld, där att fostra
självgående och kreativa elever hör till syftet med slöjdundervisningen. Om
kreativitet står också att läsa i Kursplanen för slöjd (Skolverket, 2011) på flera
ställen och lärarna förväntas utveckla elevens kreativitet samt ge dem förutsättningar för att lära sig hur man kan ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
Nedan följer två exempel på formuleringar ur Kursplanen för slöjd (Skolverket,
2011) där begreppet omnämns.

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket
utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara
uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både
individers och samhällens utveckling (Skolverket, 2011).
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer,
överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På
så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att
utforska och experimentera med olika material och att ta sig an
utmaningar på ett kreativt sätt (Skolverket, 2011),

Bristen på ett förtydligande av vad som menas med begreppet lämnar det fritt för
lärarens egen tolkning, både av ordet men även av tolkningen av vilka förmågor
som innefattas av begreppet. Förmågor som lärarna förväntas lära ut till eleverna.

	
  

5	
  

Tänk dig in i en situation i skolans slöjdundervisning där du är elev och förväntas
göra något som du aldrig tidigare gjort. Lägg till detta att du ska göra det där du
aldrig tidigare gjort med lite finess. Vidare uppmanas du att tänka kreativt och
vara kreativ. Ordet betyder ingenting för dig. Ingen har visat dig hur man kan
arbeta med denna kreativa process och du har verkligen ingen aning. Allt är
förberett i klassrummet för att arbeta kreativt, allt utom du. Tar skolan kanske det
för givet att eleverna ska förstå hur de skall arbeta kreativt, och förstår lärarna?
Den uppbyggnad jag valt för min uppsats grundar sig i mina funderingar kring
innebörden av begreppet kreativitet då jag funnit det svårt att hitta en enkel och
tydlig definition. Finns det, enligt mitt antagande, en gemensam samsyn kring
begreppet trots att definitionerna varierar? Vidare ställer jag mig frågan hur man
kan arbeta för att främja kreativitet. Inledningsvis väljer jag att med vetenskapens
hjälp, utifrån en litteraturanalys, försöka definiera ordet kreativitet, dess innebörd
samt kreativitetsfrämjande metoder. I den senare delen av texten presenteras och
analyseras den insamlade empirin för att nå ytterligare insikter kring begreppet
kreativitet och hur man kan främja densamma.
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Syfte	
  
Syftet med den här studien är att undersöka och förstå vad som menas med ordet
kreativitet, samt att öka kunskapen om olika möjligheter att i lärandesammanhang
främja kreativiteten.

Frågeställningar	
  
	
  
1.   Hur kan begreppet kreativitet definieras och förstås utifrån skolans
slöjdämne samt utifrån företagare inom kreativa yrkens perspektiv?
2.   Vilka uppfattningar om vad som främjar kreativitet finns i litteraturen
samt bland intervjuade slöjdlärare och företagare inom kreativa yrken?
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Metod	
  
Empirisk	
  undersökning	
  –	
  kvalitativ	
  intervju	
  
Syftet med min undersökning var att dels få inblick i hur begreppet kreativitet
definieras och tolkas, av både yrkesverksamma inom traditionellt kreativa yrken
samt slöjdlärare, men också att försöka hitta sätt på vilka den kreativa förmågan
kan främjas sett från de båda yrkesgruppernas synvinklar. Jag valde kvalitativ
intervju som metod för min insamling av data då den motsvarade mina avsikter
bättre än vad en kvantitativa intervju skulle gjort, där man framförallt insamlar
informationen i form av enkäter i mätbart syfte (Johansson & Svedner, 2010).
Den kvalitativa intervjun syftar, enligt Johansson och Svedner, i motsats till den
kvantitativa till att få uttömmande svar genom att den förs som ett vardagligt
samtal med informanten. Frågeställningar i kvalitativa intervjuer bör i första hand
handla om ”konkreta erfarenheter som är lätta för informanten att ge fylliga svar
på” (Johansson & Svedner, 2010, s. 46) vilket jag tagit i beaktning när frågorna
konstruerats. Tre olika metoder föreslås sedan av Johansson och Svedner för att
bearbeta resultatet av en empiri av
•  

•  
•  

”Särskilja uppfattningar” – om de intervjuade har samma
erfarenheter dvs. kan uttrycka samtliga uppfattningar som är
aktuella.
”Analysera utvalda representativa individer” – om man vill
belysa några få fall men med flera olika metoder.
”Dela upp individerna i grupper efter uppfattningar” – om
individerna har olika bakgrund t.ex. arbetar i skolor med olika
profiler (Johansson & Svedner, 2010, s. 42-45)

I mina informanters fall kommer jag använda mig av metoden att särskilja uppfattningar eftersom jag valt just att fokusera på olika, eller om det kanske visar sig
vara lika, uppfattningar kring kreativitet samt hur man främjar densamma. Jag
använder även den tredje metoden till viss del eftersom jag grupperar individer
när jag slår samman lärarna respektive företagarna i två olika grupper utifrån
deras yrken.
	
  

Datainsamling/litteratursökning	
  
Genom att via internets sökmotor Google provsöka på orden ’Kreativitet’ samt
’att främja kreativitet’ inledde jag mitt research kring ämnet. 13 300 000 träffar på
det första sökordet och 264 000 på det andra vittnade om att det fanns en del att
finna kring begreppet. Jag ändrade min sökning till ’Kreativitet + slöjd’ och fick
då 168 000 träffar med mer användbart innehåll för mitt syfte. En mycket
användbar sida som jag läst med stor behållning, och som hjälpt mig att komma
vidare genom länkar och tips, var bloggen Calles kreativa sidor
(https://omkreativitet.wordpress.com). So- och svenska läraren Calle Palm, med
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20 år inom yrket, skrev denna blogg mellan åren 2012-2013, samtidigt som han
skrev sina C- och D-uppsatser kring kopplingen mellan teorier om kreativitet och
en kreativ praktik i skolan. Vidare sökte jag även bland ’uppsatser.se’ på orden
’kreativitet’ samt ’kreativitet + slöjd’ vilket gav en del läsvärda träffar som även
de innehöll användbara referenser att gå vidare med.
På mitt lokala bibliotek lånade jag några böcker som relaterade till ämnet
kreativitet utvalda med bibliotekariens hjälp, men de flesta av dessa gick inte in
under vetenskaplighetens krav på litteratur varför de valdes bort. En författare
som ofta blir refererad till i texter och uppsatser kring kreativitet är Bengt
Renander. Han är en föreläsare, manusförfattare och filmregissör som arbetar med
kreativitetsutveckling för företag och individer under många år, men hans texter
kan inte anses vetenskapliga. Jag valde ändå, även jag, att titta på något av det han
skrivit samt referera till det av den anledningen att han angriper delar av
kreativitetsprocessen på ett mycket förståeligt och tydligt åskådliggjort sätt
samtidigt som hans långa erfarenhet av ämnet gör honom trovärdig. Via mitt
medlemskap i en Facebookgrupp med slöjdlärare kom jag i januari 2016 i kontakt
med en kvinna som arbetade med en masteruppsats kring begreppet kreativitet.
Av henne fick jag åtskilliga tips om bra litteratur, där ibland boken Kreativitetteori och praktik ur psykologiska perspektiv, vilken funnits väldigt användbar i
mitt arbete med uppsatsen.

Urval	
  
Vid mitt val av informanter tillfrågades tre lärare i slöjd samt tre företagare
verksamma inom kreativa yrken. Valet av företagare gjordes i första hand bland
personer i min geografiska närhet som enligt mig lyckats väl i sina kreativa
utmaningar. De är samtliga framgångsrika inom sina yrken och kreativitet är ett
måste inom deras professioner. I enighet med det Johansson och Svedner (2010)
skriver, valde jag även att intervjua personer med olika erfarenhetsbakgrund
eftersom chansen då enligt författarna ökar till bättre varierade svar. Urvalet av
slöjdlärarinformanter gjordes även det med hänseende till var de bor då de
behövde befinna sig inom geografiskt försvarbart avstånd från mig för att jag
skulle kunna genomföra personliga intervjuer. Mina år som vikarie inom ämnet
slöjd på olika skolor i vår kommun innebar att jag kände alla de tillfrågade väl
vilket nog starkt bidrog till det hundraprocentiga deltagandet jag fick i studien.

Genomförande	
  av	
  intervjuer	
  
Inledningsvis skickades ett textmeddelande, ett så kallat sms, från min mobiltelefon till de utvalda informanterna där jag förklarade min avsikt samt bad om att
få ringa upp. Varför jag valde att inledningsvis ta kontakt via sms var för att ge de
tillfrågade chansen att enkelt avböja om så önskades eftersom jag inte ville verka
påflugen eller på något sätt krävande. Efter svar ringde jag upp för att fråga om
intresse fanns att medverkan i min studie. Samtliga tackade ja och innan vi gick
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vidare bad jag om informanternas mailadresser för att översända det missivbrev
jag författat där information om studiens syfte och riktlinjer kring den stundande
intervjun stod att läsa (bilaga 1). Det är av stor vikt att man följer forskningsetiska
riktlinjer i samband med intervjuer för att uppnå förtroende hos de medverkande
vilket i förlängningen leder till ökad motivation inför deltagandet (Johansson &
Svedner, 2010). Detta var bakgrunden till varför jag valde att inledningsvis gå
varligt fram i min kontakt med informanterna via sms. Samtliga informanter informerades sedan via mail om syftet med studien, hur intervjuförfarandet skulle
gå till, vilken tidsåtgång det beräknades ta, hur deras identitet skulle skyddas, vad
uppgifterna skulle användas till, kontaktinformation till mig och handledaren vid
eventuella funderingar samt information om deras möjlighet att avbryta intervjun
vid önskemål (Johansson & Svedner, 2010). Intervjuerna genomfördes sedan efter
överenskommelse under en fyraveckors-period, och i samtliga fall utom ett besökte jag informanterna personligen på deras arbetsplatser. Under samtliga intervjuer spelades samtalet in på en mp3-spelare för att efteråt nedtecknas ordagrant.
Den intervju som inte skedde på plats gjordes via telefon satt i högtalarläge så att
även det samtalet kunde spelas in. Anteckningar fördes fortlöpande under intervjun i avseende att framkalla mer tystnad och betänketid för informanten under
tiden jag skrev. Tystnad beskrivs som en effektiv frågemetod av Johansson och
Svedner som i sin bok skriver om att just föra anteckningar i avsikt att skapa
naturliga tankepauser vilket ger informanten möjlighet att utveckla sina svar
ytterligare (Johansson & Svedner, 2010).

Bearbetning	
  av	
  empiri	
  
Mina ljudinspelningar från de sex intervjuerna transkriberades inledningsvis
ordagrant och analyserades sedan genom att jag reducerade resultatet till kortare
sammanfattningar i flera steg. Slutligen fick jag en sammanfattning (bilaga 3) ur
vilken jag på ett relativt enkelt och överskådligt sätt kunde dra slutsatser och se
mönster. Lärarna i intervjuerna omnämns i studien som Lärare a, b och c, och
företagarna som Företagare I, II och III.

Etiska	
  överväganden	
  
Inför ett forskningsarbete finns tydliga direktiv om förehavandet vid insamlandet
av data i form av nedskrivna publikationer från vetenskapliga rådet
(Vetenskapsrådet, 2016). Det är den enskilde individens grundläggande skydd
som tas upp i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det missivbrev (bilaga 1) som
samtliga informanter fått mailat till sig innan intervjustart innehöll information
om dessa regler.
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Litteraturgenomgång	
  
Hur	
  kan	
  begreppet	
  kreativitet	
  definieras	
  och	
  förstås	
  	
  
Kreativitet är ett månghövdat begrepp som kommer ur det latinska ordet creō,
’skapa’, ’frambringa’ och beskrivs i Nationalencyklopedin (2016) som ”förmågan
till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv” (NE, 2016). Kreativitet
beskrivs också på ett liknande sätt nämligen som en förmåga och en egenskap
som människan använder sig av för ”att skapa en produkt, idé, eller process, som
är ny och nyttig ”(Hoff, 2014, s. 11). Definitionen av kreativitet skiljer sig åt om
man väljer ett österländskt eller västerländskt synsätt, enligt den jämförelse som
gjorts i en omfattande litteraturöversikt, av författarparet Hennesey och Altringer	
  
kring detta (2014). Kopplingen mellan det gamla och nya är det som enligt författarnas översikt dominerar den samtida österländska uppfattningen om kreativitet, men även huruvida den kreativ idén bidrar till allmänhetens bästa eller hur
väl den passar in i de moraliska och sociala värderingar som finns är enligt författarna av betydelse. Kreativitetens inre process värderas också högre i öst än
väst. Vad som sker inom dig beträffande personlig tillfredställelse, uppnådd upplysning eller känslan av att ha nått en sorts koppling mellan den inre och yttre av
”verklighetens sfärer”, är av stor vikt inom det österländska synsättet kring kreativitet (Hennessey & Altringer, 2014). Invävt i det västerländska synsättet på kreativitet läggs i jämförelse med det österländska synsättet istället fokus på nyheten i
det kreativa samt på det som varit upphovet till ett kreativt verk eller ett genombrott, såsom talanger eller egenskaper hos personen bakom. Författarna ställer sig
vidare frågan huruvida vi bör eftersträva en universell definition av kreativitet
eller ej. Slutsatsen som dras är att ”det verkar meningslöst och inte ens tillrådligt
att försöka åstadkomma en universell definition av kreativitet som överskrider tid
och rum”, men att det trots detta konstaterande ändå krävs någon sorts ”begreppsliga ramar” för att framgent ha någonting att kunna basera modeller och undersökningar på (Hennessey & Altringer, 2014, s. 234). Det är detta synsätt som författarna föreslår att vi enas kring, men även att vi ser på kreativitet ”som ett
viktigt redskap för kulturer att uppnå sitt syfte”, eftersom kreativitet är det som
leder kulturer framåt (Hennessey & Altringer, 2014, s. 235)
Kreativiteten kan fylla olika funktioner för oss människor. Dessa funktioner kan
delas in i två delar där den ena kan handla om att skapa en förbättring, exempelvis av produkter eller funktioner i samhället likväl som på ett vardagligt plan i
människors liv, och där den andra handlar om att skapa individuella uttryck hos
var och en eller hos yrkesutövande konstnärliga personer (Hoff, 2014a, s. 11).
Parkhurst (refererad i Hoff, 2014a) kopplar också kreativitet till personen och
menar att ”det är en förmåga eller kvalité som visas när man löser hittills olösta
problem som andra har löst på ett annat sätt eller när man utvecklar originella och
nya produkter” (Hoff, 2014a, s. 16).
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Öppenhet, flexibilitet samt nonkonformitet, dvs att inte tänka som alla andra, är
egenskaper som kännetecknar kreativa personer och det går enligt forskarna att
dela in de kreativa personerna i tre kategorier:
•  
•  
•  

”socialt kreativa” – de som exempelvis underhåller på fester och
får folk se på saker ur olika perspektiv
”problemlösare i vardagen” – löser problem för sig själv och sin
närmaste omgivning
”exceptionellt kreativa” – skapar nya eller nyttiga produkter
inom sin konstnärliga eller vetenskapliga domän
(Hoff, 2014a, s. 14)

Den sistnämnda kategorin är den som intresserar kreativitetsforskningen då det
endast är personerna inom den kategorin som når utanför sin närmsta krets och
därför kan få erkännande av experter för sina nya och nyttiga produkter eller idéer
(Hoff, 2014a).

	
  
Kreativ	
  process	
  
Inbyggt i ordet kreativitet gömmer sig en process. Ser man på denna process som
en väg från problem till lösning går den dela in i olika stadier. Graham Wallas
skapade 1926 en modell för kreativitetens process bestående av fyra olika faser
(Wallas återgiven i Hoff, 2014a).

Förberedelse →Inkubation→ Illumination →Verifikation
Förberedelsefasen innebär att man skaffar sig kunskap, fakta och intryck samt
definierar problemet. Inkubationsfasen handlar om den passiva bearbetning av det
insamlade materialet man omedvetet går igenom mentalt genom att pausa. En
paus kan vara allt ifrån några få minuter till flera år innan insikter nås.
Illuminationsfasen är där insikter nås och strategier för vidare arbete klarnar samt
idéer föds. I den avslutande verifikationsfasen sker själva genomförandet av idén
som här når sin slutliga utformning i form av en färdig produkt.
Kreativitet riskerar ibland att felaktigt blandas ihop med spontanitet vilket till
skillnad från en kreativ handling mer bygger på impuls än eftertanke (Lindström,
2007). Kreativa, skapande människor har genom historien ansetts udda eller
konstiga och kreativitet och psykisk ohälsa, på gränsen till galenskap, har ofta
sammankopplats. En av förklaringarna som ges till detta samband kan vara att de
kreativa personerna har ett större inflöde av information till nervsystemet på
grund av en svagare stimulansbarriär på basal nivå i hjärnan (Wasling 2014). De
kreativa personerna avstod förr ofta den respektabla livsstilen för att få uttrycka
sig genom att måla, dansa, musicera, spela teater, skriva eller skulptera. ”Den som
skapar kan inte följa den upptrampade vägen” (Osho, 1999, s. 7), varför kreativi-
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teten ibland blev som ett slags uppror, fritt från det kollektiva tänkandet och den
stora massans väg. Rasulzada och Carlsson (2014) skriver om likheter i personlighetsegenskaper hos kreativa respektive schizotypa individer där tre kännetecken, faktorer, i psyket bland personer som uppvisat hög kreativitet och psykisk
sjukdom funnits vara gemensamma. I texten beskrivs psykologen Shelly Carsons
modell innefattandes dessa gemensamma faktorer där en lägre grad av hämning,
kontroll i psyket är den första. Den andra handlar om att delar i hjärnan som
vanligtvis inte samverkar gör det i större utsträckning hos dessa individer än hos
andra varför exempelvis fler originella tankar och udda associationer lättare uppstår, och den tredje faktorn handlar om en benägenhet att vara extra impulsiv och
våga ta risker, en personlighetsegenskap även kallad ”nyhetssökande” (Rasulzada
& Carlsson, 2014, s. 74).
Idag anser vissa att kreativitet är medfött, medan andra är av åsikten att det går
öva sig till. Lars Lindström(2007) frågar sig om kreativitet kan läras ut, och han
kommer till slutsatsen att det visst går, eller som han uttrycker det, ”i varje fall
befrämjas, genom undervisning” (Lindström 2007, s. 7). En avgörande förutsättning som han nämner i artikeln är dock hur vi ser på kreativitet. Ses kreativiteten
med en romantisk syn, där skapandet kommer från radikala processer resulterade
ur plötslig inspiration eller avvikande personligheter, blir det svårt att lära ut. Tar
man däremot fasta på det framställda föremålet och den skapande process som lett
fram till produkten blir det ”tillgängligt för observation och studium” (Lindström,
2007, s. 7). Detta motsvarar det tidigare omskrivna väster-ländska synsättet på
kreativitet (Hennessey & Altringer, 2014).
Att skapa och att vara kreativ jämställs ofta i texter och innebörden i orden är då
den samma. I boken Fantasi och kreativitet i barndomen (Lev S Vygotskij, 1995)
har översättaren till och med omväxlande valt orden kreativitet och skapan-de
som översättning av det ryska ordet tvorcestvo som betyder skapande eller verk.
Många har forskat och skrivit om kreativitet men en av de tidigaste, och mest
kända inom skolkretsar, är nog denne ovan omnämnde Lev S Vygotskij (18961934). Hans bok Fantasi och kreativitet i barndomen som skrevs redan 1930, tar
upp fantasins betydelse för skapandet av en öppen och kreativ personlighet och i
sin bok kallar Vygotskij den kreativa förmågan för fantasi. Kreativitet definieras
av honom som en mänsklig aktivitet där någonting nytt skapas, men det som
skapas behöver inte vara ett nytt och revolutionerande ting, utan enligt Vygotskijs
teori kan det nya likväl vara en inre mental konstruktion, en ny tanke eller en ny
känsla som bara finns i människans inre (Vygotskij, 1995). Om fantasin, den
kreativa förmågan, skriver han: ”Just denna förmåga att ur olika element skapa en
konstruktion, att sätta samman det gamla till nya kombinationer, är också grunden
för allt skapande” (Vygotskij, 1995, s. 16). Fantasin kommer alltid ur någonting
och Vygotskij nämner våra erfarenheter som den otvivelaktigt viktigaste länken in
till fantasin och i förlängningen också kreativiteten. Ju större erfarenhet man har
av något, desto rikare blir fantasin och desto kreativare kan vi bli och vice versa.
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”Vi måste vidga barnens erfarenheter om vi vill skapa en tillräcklig stadig grund
för dess skapande verksamhet” (Vygotskij, 1995, s. 20) eftersom kreativitetens
rötter finns hos barnet. Vygotskij anser att alla människor är kreativa och att
kreativitet är en utvecklingsbar förmåga som samtliga individer besitter. I takt
med vår ökade livserfarenhet och vår stigande ålder får vi således ett allt större
erfarenhetsregister att tillgå och kombinera ur, vilket enligt Vygotskij då talar för
en ökning av den kreativa förmågan allt eftersom.
Även hjärnforskaren och neurologen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Pontus
Wasling (2014) skriver om minnets viktiga betydelse i vår kreativa process, och
han menar att fler minnen ökar möjligheten att vara kreativ. Om man jämför med
vad Vygotskij (1995) skrev redan på 30-talet, om vikten av erfarenheter för att
främja fantasin och kreativiteten, känns det överensstämmande. Wasling (2014)
ser kreativiteten som en process och definierar kreativitet med att skapa något nytt
och användbart till skillnad från Vygotskij som dessutom ansåg att det vi skapar i
vårt inre räknas hit. Liknelsen Wasling gör i texten mellan kreativitet och antalet
glasbitar i ett kalejdoskop är mycket illustrativ – ju fler idéer du har, desto fler
mönster kan du göra. Kreativitet handlar ju enligt de synsätt som presenteras ovan
om att upptäcka mönster och sammanfoga dessa för att skapa nya, användbara
saker.

Hur	
  kreativitet	
  uppstår	
  –	
  det	
  kreativa	
  systemet	
  
För att kreativitet ska uppstå finns enligt flera forskare två faktorer som måste
samverka nämligen miljön och individen (Hoff, 2014a). Mihaly Csikszentmihalyi
är en framstående ungersk professor inom psykologi som arbetat fram en systemteori för detta. Hans fokus kring ämnet kreativitet ligger i hur den uppstår och det
Csikszentmihalyi enligt Hoff arbetat fram som modell för att kreativitet ska uppstå, består av tre delar:
•  
•  

•  

En domän - en konstform eller ett vetenskapsområde inom
vilket personen har gedigna kunskaper och är lite av en expert.
Ett fält - experterna inom en domän. De kan med sina samlade
kunskaper inom fältet avgöra vad som kan vara något nytt eller
nyttigt för domänen.
En kreativ person – den som, tack vare sina specialkunskaper
inom domänen samt sina goda kontakter med fältet,
förhoppningsvis lyckas tillföra detta nya och nyttiga till
domänen.

När dessa tre delar interagerar har vi, enligt min tolkning, det Eva Hoff nämner
som ett kreativt system (Hoff, 2014a, s. 12)
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Kreativitetens	
  sex	
  P:n	
  	
  
När det gäller kreativitet som forskningsdomän har man länge använt sig av en
modell bestående av sex delar för att visa vad som behövs för att kreativitet skall
uppstå.
Bild 1. Modell över kreativitetens sex P:n (Hoff, 2014a, s. 14)

Texten nedan beskriver bildens sex delar:
Plats:

den plats där kreativiteten föds. Här nämns fem B-n: Badrum/badkar,
badstrand, bädd, buss (kommunikationsmedel) och badminton (fysisk
aktivitet) som förekommer inom kreativitetsforskningen (Hoff, 2014b,
s. 255) Dessa fem B-n kopplas ofta tätt samman med illuminationsfasen, även kallad insiktsfasen. Den kreativa platsen kan utöver att
vara en fysisk plats även vara en blandning av goda förutsättningar
exempelvis att rätt människor befinner sig där, att det finns infrastruktur, tillgång på material och tekniskt kunnande, finansiärer som
kan erbjuda ekonomiska lösningar och erbjuda förmånliga arbetsvillkor (Hoff, 2014b). Platsen kan även handla om den psykosociala
miljön där det tillexempel inom skolans värld talas om följande
”kreativitetsladdare” i form av åtta förhållningsätt som särskilt viktiga
för kreativiteten, där det avgjort viktigaste är att det finns möjlighet
till självständigt arbete (Hoff, 2014b, s. 26).
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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Person:

den som skapar en ny eller nyttig produkt eller idé.

Potential: de förutsättningar som personen har för att kunna vara kreativ
Process:

vägen från problem till idé eller ett sätt att se på världen.

Produkt:

en vara till försäljning likväl som tjänster av olika slag, lösningar på
problem, idéer om förändring eller konstnärliga uttryck.

Påverkan: förmågan hos den kreativa personen att kunna övertyga andra att
dennes produkt är kreativ.

Vad	
  främjar	
  kreativitet	
  
Divergent	
  tänkande	
  
De första kreativitetsforskarna hade från början studerat intelligens, och en av
dessa hette J.P Guilford (1897-1987) (Tellhed, 2014). Guilford delade upp
tänkandet och intelligensen i det konvergenta respektive det divergenta (Wasling,
2014). Ordet konvergent betyder ”sammanlöpande” och syftar till att den
information man ges sätts samman för att mynna ut i ett svar eller en lösning på
en fråga och ordet divergent betyder ”isärgående” och avser den typ av tänkande
som går i olika riktningar för att generera många svar eller lösningar på en fråga
(Tellhed, 2014; Wasling, 2014). Konventionella intelligenstest mäter vanligtvis
konvergent tänkande, då det där endast efterfrågas en lösning eller ett rätt svar på
en frågeställning i motsats till det divergenta där man önskar flera tänkbara lösningar på varje problem. Divergent tänkande och kreativitet är tätt förknippade
eftersom det gäller att tänka brett och utanför ramarna i båda fallen varför lekfullhet, flexibilitet samt uppgifter med utmaningar som inte är allt för enkla är
förslag på undervisningsinnehåll som kan främja det divergenta tänkandet och
således i förlängningen gynna kreativiteten (Wasling, 2014). Lär man sig tänka
brett och utanför ramarna ökar möjligheten att komma på något unikt, nytt och
nyttigt. Vid en sökning på internet på ordet divergent hamnade jag på
Nationalencyklopedins hemsida (ne.se) Följande ord föreslogs relatera till ordet
divergent där kreativitet figurerar på plats ett:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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Associativt	
  tänkande	
  
Professor Sarnoff A. Mednick (1928-2015) professor i psykologi, ansåg att
grunden till kreativitet handlar om att kunna uppfatta avlägsna associationer.
Mednick (refererad i Hoff, 2014c) skapade intelligenstestet Remote Associates
Test (RAT) som enligt honom kunde mäta intelligens inom vilket fält som helst.
Testpersonen får se tre begrepp utan likhet med varandra och uppgiften blir sedan
att hitta ett fjärde ord som gör så att orden går associera med varandra. Har man
förmågan att se samband mellan avlägsna (remote) idéer, och sedan hitta
kopplingen mellan dom, har man en hög kreativ potential enligt Mednick
(refererad i Hoff, 2014c).

Stärka	
  individers	
  självkänsla	
  
Att stärka individers självkänsla är en annan strategi som indirekt spås ge resultat
vad gäller kreativiteten då det i den kreativa processen ofta handlar om att våga,
men även att klara av ett misslyckande, vilket kräver en del (Wasling, 2014).
Wasling nämner att vi behöver utveckla vårt ”tysta minne”, det som vi långsamt
nöter in saker med i vår hjärna vilket gör att den lär sig känna igen saker, eftersom
en god förtrogenhet med ett ämne är en förutsättning för att kunna varar riktigt
kreativ. Att låta eleverna hitta egna vägar genom att släppa på kontrollen i
undervisningen görs för sällan i skolan idag, vilket enligt forskaren hämmar
utvecklingen av det tysta minnet som inte enbart behöver kunskap, utan även
erfarenhet (Wasling, 2014). På Ungdomsmottagningens, UMO:s hemsida, som
riktar sig till ungdomar mellan 13 och 25 år, beskrivs självkänslan som tankar och
känslor man har om sig själv samt hur man ser på vem man är som person, både
när det gäller starka och svaga sidor (www.umo.se). Några exempel på hur en
stark och stabil självkänsla kan märkas är enligt UMO:

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Du känner dig okej även om inte allt är perfekt.
Du kan göra bort dig och skratta åt det i stället för att må dåligt.
Du accepterar att alla kanske inte gillar dig.
Du känner att du har rätt att säga både ja och nej till saker.
Du kan be om hjälp när du behöver.
Du törs prova nya saker.
Du vågar misslyckas.
Du står för den du är, hur du ser ut och det du tycker.
Du känner att du är värd att må bra, och gör saker som får dig att
må bra.

För att bygga självkänslan behövs enligt texten från UMO uppskattning samt att
få bli sedd för den man är. Vidare nämns vikten av att få testa nya saker vilket ska
ha en stärkande effekt på självkänslan.
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Improvisation	
  
Under en föreläsning inspelad på Hjärndagen i Berwaldhallen den 18 oktober
2013, berättar Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska
institutet, om ett forskningsprojekt kring hur hjärnan hos professionella pianister
fungerar, och hur den fria improvisationen påverkar hur aktiviteter i hjärnan
uppstår vid upprepad improvisationsträning (http://urskola.se/Produkter/179370UR-Samtiden-Hjarnans-makt-Den-skapande-hjarnan). Området i hjärnans
pannlob fyller enligt Ullén viktiga funktioner för improvisation vad beträffar
motorik, planering, fria val samt att hämma repetitiva beteenden och ge plats för
kreativa lösningar. Det repetitiva beteendet är per automatik det som hjärnan i
första hand väljer istället för en ny väg, ifall den inte utmanas. Improvisationsträning påverkar således hjärnan att blir mer automatiserad att tänka kreativt
istället för repetitiv, och effekten blir då en ökning av kommunikationen mellan
områden i hjärnan (Ullén, 2013). Detta i likhet med Vygotskijs (1995) teori där
han var inne på samma spår, när han utgick från att människan kan tillgå två sorts
handlingar – de reproducerande, som här motsvarar det automatiserade repetitiva,
eller de kombinatoriskt kreativa som här enligt Ullén främjas genom improvisation. Fantasin i Vygotsjijs teori och improvisationen i Ulléns hjärnforskning
känns nära besläktade och citatet jag sedan länge haft uppsatt på min anslagstavla
som lyder ”The human mind, once stretched by a new idea, never regains its
original dimensions” (Holmes, 1848) gavs plötsligt en ny innebörd med denna
nya kunskap om hjärnan.
Vägledning/inspiration	
  
Lärande hänger enligt professor John Hattie och författarkollegan och tillika
psykologen Gregory Yates (2014) mycket ihop med rätt vägledning. Känner man
att man förstår och vet vad som skall läras blir allt mycket enklare. ”I avsaknad av
vägledande information och omedelbar korrigerande återkoppling kastas eleverna
tillbaka att använda de eventuella förkunskaper som snabbt kan aktiveras.” (Hattie
& Yates, 2014, s. 105). Har eleverna låga förkunskaper blir det svårt att automatiskt aktivera något användbart. Lågpresterande elever missgynnas särskilt av
knapphändig vägledning och kunskapsluckan mellan hög- och lågpresterande
elever ökar därför menar författarna. ”Bristen på direkt vägledning har större
skadlig effekt på lärandet hos låg-presterande elever, särskilt när metoderna är
otydliga, återkopplingen minskas och missuppfattningar finns kvar som problem
att lösa snarare än fel som ska rättas till. ” (Hattie & Yates, 2014, s. 105). Att det
bästa lärandet kommer av att själv upptäcka svar och hitta lösningar är en uppfattning som vissa delar men det är inte självskrivet. Studier kring detta omnämns
av Hattie och Yates ha visat att människan är ”programmerad att ta in information
från externa källor som tillexempel sociala media, verbala instruktioner och
korrigerande återkoppling” (Hattie & Yates, 2014, s. 105) och att en så kallad
upptäcksinlärning ”kräver en allt-för hög icke-produktiv mental ansträngning som
mer lönsamt kunde riktas mot verkligt kunskapsbyggande” (Hattie & Yates, 2014,
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s. 105). Ska man lära ut färdigheter behövs dels ett beskrivande språk och dels
sociala modeller för att skapa goda förutsättningar för inlärning. Har den som
skall lära med sig lärdomar i bagaget ökar de förkunskaper som kan aktiveras i
kreativa processer (Hattie & Yates, 2014).

Kreativt	
  mod	
  
Mod är en avgörande ingrediens för att lyckas i den kreativa processen och
receptet för mod består, enligt kreativitetsutvecklare och författare Bengt
Renander (2005), av två ingredienser: rädsla samt en stark vilja. Modet liknas av
Renander vid en gungbräda, där rädslan gungar i ena änden och viljan i den andra.
Rädslans sida väger till en början tungt, eftersom blotta tanken på att ge sig ut i
det osäkra tynger och tynger. Läggs vikten istället på den motsatta sidan, där
viljan sitter och gungar, kan rädslan övervinnas och man blir modig (Renander,
2005, s. 65). Rädslan kan vara en stor bromskloss i den kreativa processen vilket
Renander poängterar, och att övervinna densamma blir avgörande för kreativiteten. Den kreativa processen liknar han vid något okänt som skall utforskas, utan
garantier för vad man kommer hitta eller vad som kan dyka upp längs vägen, där
rädslan att misslyckas är övervunnen av viljan att hitta något nytt. Enligt
Renander kännetecknas modiga kreativa människor av en stark vilja till utveckling, en skaparglädje sprungen ur tryggheten i att man gör vad man kan och man
gör det man gör av en anledning. Rädslan för farorna och fruktan för riskerna får
för dessa individer stå tillbaka inför vetskapen om att det jag gör här och nu görs
av en anledning, en anledning som oavsett utfallet i alla fall kommer leda till
någonting. Kreativiteten beskrivs vidare av författaren som en färd ut i det okända
där resenären drivs av en längtan att försöka, samt en längtan i kombination med
ett mod, att hellre göra något som kanske blir fel än att inte göra någonting alls
(Renander, 2005, s. 70ff). Författaren Rollo May (2005) är inne på samma linje
när han skriver att det krävs ett speciellt slags mod för att skapa. Det speciella
modet ges begreppet kreativt mod, vilket innebär att utgången kan riskera visa att
man faktiskt kan haft fel och att idén, teorin eller visionen man haft inte var den
enda rätta. Detta kräver att man övervinner negativa känslor som ångest och
rädsla för fortsatt och totalt engagerat arbete (May, 2005).

Inkubationstid	
  -‐	
  en	
  kreativ	
  paus	
  
För att få en bra idé eller utveckla ett påbörjat tankearbete behövs ibland en paus i
vilken idén får mogna (Tellhed, 2014; Vygotskij, 1995). Inom kreativitetsforskningen benämns denna paus med ordet inkubation (Wallas, 1926) och denna
tid för inkubation kan vara direkt avgörande för att idén ska uppstå. ”Det som vi
kallar skapande är ofta bara den dramatiska födelseakt som är resultatet av ett
mycket långvarigt havandeskap, av ett fosters utveckling” (Vygotskij, 1995, s.
31). ”Inkubation är en paus under en problemlösningsprocess, där du upplever att
du inte arbetar medvetet med problemet, och som har en välgörande effekt på
kreativiteten” (Tellhed, 2014, s. 145). Tid är den avgjort mest avgörande faktorn
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som krävs för inkubation, tid som ironiskt nog slöjdens elever idag upplever sig
ha alltför begränsat av (Selberg, 2001). Ska en idé kunna ges rum att förädlas
enligt inkubationstankesättet blir den begränsade lektionstiden elevens osynlige
motståndare. Plötsliga upptäckter kräver ett mödosamt och insiktsfullt förarbete
och kreativa insikter kommer inte som blixtar från en klar himmel (Lindström,
2007). En sammanfattning över empiriska studier kring inkubation visar på två
olika inriktningar och teorier kring detta. Den ena teorin utgår från att den så
kallade inkubationseffekten orsakas utav medvetna processer och den andra utgår
från motsatsen – att det uteslutande handlar om omedvetna processer (Tellhed,
2014). Själva huvudteorin, att en inkubationstid eller paus kan hjälpa oss bli extra
kreativa, finns det vetenskapligt stöd för efter en omfattande studie av två forskare, Sio och Ormerod, som statistiskt analyserat 117 forskningsstudier kring
ämnet (refererad i Tellhed, 2014). Frågan kring vad i pausen som gör att kreativiteten gynnas kvarstår dock – är det en medveten process eller ej? (Tellhed,
2014, s. 138f).

Motivation	
  
Att kunna inspirera och motivera sina elever på bästa sätt är en utmaning som
lärare ständigt ställs inför (Gustavsson, 2004). Kan läraren konsten att skapa lust
samt generera en positiv förväntan och nyfikenhet inför en stundande arbetsuppgift, ökar elevernas möjligheter till lärande enligt Gustavsson. Upprättandet av
goda relationer nämns vidare i texten som en avgörande faktor för elevers motivation eller brist på densamma. För att få engagerade elever och elever med hög
motivation finns forskning kring effekter av elevinflytande (Selberg, 2001). Från
en enkätutvärdering kring elevinflytande i boken Främja elevers lärande genom
elevinflytande (Selberg 2001, s.99f) framkommer några faktorer som extra
viktiga. De faktorer som nämns är:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

relationer
synsätt på lärande
samarbete
självständighet
självtillit
lust att lära
motivation

Elevinflytande benämns även i en studie kring motivation av två amerikanska
forskare vid namn Tomas W. Malone och Mark R. Lepper (1987). Fyra delar
framkommer i Malone och Leppers studie vara särskilt betydelsefulla samt utgöra
motivationens grundstenar; utmaning, nyfikenhet, kontroll samt fantasi.
Utmaningen ligger för läraren i att inte göra uppgifter för lätta eller för svåra.
Nyfikenheten, hos i skolans fall eleven, måste vidare väckas och odlas men även
underhållas för att intresset för uppgiften ska bibehållas. Kontrollen motsvaras av
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elevens möjlighet till delaktighet, nivå av självbestämmande och möjligheter att få
ta egna beslut och fantasin, den sista grundstenen, kan slutligen hjälpa eleven att
generera känslor inför uppgifter så att motivationen därmed ökar (Malone &
Lepper, 1987).

Willinghams	
  teori
Varför tycker elever inte om skolan? Pedagogikförfattaren och professorn i
psykologi Daniel Willingham (2010) ställde sig denna fråga i sin bok med samma
titel Why don´t students like school? (Willingham, 2010) och i Hattie och Yates
(2014) bok Hur vi lär benas denna teori ut och frågan ses ur några olika perspektiv. Att hjärnan inte är utformad för att vilja tänka är det påstående som ges som
svar på den inledande frågan, samt att det är tråkigt. Av naturen är människan
ovillig att slösa resurser som kräver ansträngning, varför ansträngningen måste
överensstämma med den personliga motivationen och de mål man har bestämt sig
för innan man ger sig i kast med den. Den investering i resurser som tänkandet
kräver ger inte heller någon garanti för ett lyckat resultat, varför tankar att avstå
från ett misslyckandet väger tyngre som motiv än tankar på framgång enligt författarna. I Hattie och Yates (2014) tas motivation till inlärning upp, och för att
motivationen skall leda till en för människan kostsam ansträngning konstateras att
vi anstränger oss mest om vi redan har grunden och en viss förståelse, eftersom
våra tidigare kunskaper ligger till grund för nya. Enbart okunskap anses inte
motivationsgrundande nog. Vidare skrivs om hjärnans förmåga att leta fram
lagrad information ur långtidsminnet. Detta sägs har stor betydelse för hur det
kommer gå med tänkandet eftersom vi känner oss besvärade, mindre självsäkra
och minde motiverade om hämtningen från hjärnan går trögt. Att snabbt kunna
aktivera minnet blir en viktig parameter för motivation och nyfikenhet, då hjärnan
enligt teorin alltså inte är gjord för att tänka utan gärna vill gena och använda
minnet för att lösa problem (Hattie och Yates, 2014).

	
  

21	
  

Resultat	
  intervjuer	
  
1.   Vad	
  betyder	
  ordet	
  kreativitet	
  för	
  dig,	
  vad	
  handlar	
  det	
  om?
(Företagare + Lärare)
Bland de tre företagarna nämns bland annat glädje, att tänka fritt ,tänka själv,
nytänkande och nyskapande, förbättring och förädling av tidigare produkter samt
”..att inte vara låst och inte fastna i boxen i gamla hjulspår” (ur intervju med
företagare III). ”Det handlar om nytänkande, glädje och nyskapande och inte bara
om att hitta på nya saker utan om att förädla och förbättra produkter” (ur intervju
med företagare II).
Lärarna förklarar kreativitetsbegreppet med ord som: se möjligheter, ta sig för
med något, skapa förståelse, tänka i nya banor. ”Att prova sina idéer, testa nya
saker, att ja…skapa nytt, ja det handlar nog om att prova, testa, tänja, gränser att
liksom ta det till nästa nivå själv” (ur intervju med lärare a). Lärarna använder
betydligt fler ord i sina förklaringar av ordet kreativitet, samt i ett vidare ordalag,
vilket förslagsvis kan tolkas som att kreativitetsbegreppet är något annat mer
omfattande i skolans värld än yrkeslivets - alternativt mer odefinierat. Det som
talar mot det sistnämnda är dock att de beskrivningar som ges av begreppet i
många avseenden påminner om varandra som tillexempel; prova idéer, testa nya
saker, prova, testa och tänja gränser.

2.   Vad	
  betyder	
  att	
  vara	
  kreativ	
  för	
  dig?
(Företagare + Lärare)
Två av tre företagare nämner nyfiken som ett ord för att beskriva hur man är om
man är kreativ. ”Nyfiken - thats it!” (ur intervju med företagare II). Nyfiken och
öppen för att se möjligheter att kunna utveckla saker. Även det lustfyllda nämns
av företagarna som viktig, att det ska vara roligt.
Lärarna nämner också lusten. Lusten att vilja göra men även att det krävs mod för
att våga testa och göra det som inte förväntas. ”…en kreativ person är påhittig, har
idéer, ser möjligheter, vågar…kasta sig ut.” (ur intervju med lärare a). ”

	
  
3.   Nämn	
  några	
  ord	
  du	
  förknippar	
  med	
  kreativitet
(Företagare + Lärare)
Fri, släppa fri, nyfikenhet, glädje, nyskapande, nytänkande, utvecklande,
intresserad, lyhörd och nyfiken, inte stereotyp är företagarnas sammanfattade ord
på frågan medan; fritt skapande, fantasi, vara påhittig, skapande, våga testa, våga
prova, frihet, det vidsynta tänkandet, att tänka ett steg längre, inte se
begränsningar – se möjligheter samt tilliten till sig själv är lärarnas ord.
De svar jag erhållit på frågorna 1-3 handlar sammanfattningsvis om hur begreppet
kreativitet kan förstås. Nyfikenhet, lust och mod nämns ofta bland svaren liksom
nyskapande, utveckla och förbättra, testa och våga samt frihet. Konstateras kan att
lärarna använder fler till antalet beskrivande ord kring begreppet än företagarna.
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4.   Vilken	
  kunskap/egenskap	
  krävs	
  av	
  eleven	
  för	
  att	
  kunna	
  arbeta	
  
kreativt	
  i	
  skolan?	
  
(Lärare)
”Materialkunskap och redskap och en nyfikenhet till att förändra- eller uppfinna
och skapa.” (ur intervju med lärare c) Kunskap om material och tekniker ökar
förutsättningarna att nå sina mål menar samtliga lärare som även på nytt nämner
självkänslan som en viktig egenskap samt att våga. Att arbeta efter inspirationsmaterial kan vara bra för att generera ”idéer på vad det skulle kunna leda till” (ur
intervju med lärare a) men det kräver även acceptans att ”jag gör så här och han
gör så här och det är okej” (ur intervju med lärare a) vilket även kan kopplas ihop
med mod och självkänsla.

5.   Vilken	
  kunskap/egenskap	
  krävs	
  av	
  läraren	
  för	
  att	
  kunna	
  arbeta	
  
kreativt	
  i	
  skolan?
(Lärare)
Goda grundkunskaper inom slöjdämnet framkommer som en viktig parameter för
att kunna arbeta kreativt eftersom ”…ju tryggare du är i ämnet och i kunskaperna,
ju lättare har du att hjälpa eleverna” (ur intervju med lärare a). Även goda kunskaper hos läraren i hur man entusiasmerar eleverna ligger bakom hur väl eleverna
sedan lyckas i sitt kreativa arbete då ”…du som lärare har en stor roll att inspirera…du måste stötta och peppa eleverna, finnas där och kanske bolla idéer om de
stöter på patrull” (ur intervju med lärare a). Ytterligare en röst om detta faktum
kommer från lärare b som säger ...att kunna entusiasmera sina, som jag säger då
medarbetare, till att faktiskt höja sig lite, ett steg extra och helt enkelt vågar ta ett
steg, ett kliv” (ur intervju med lärare b).

6.   Vilken	
  kunskap/egenskap	
  behövs	
  hos	
  dig	
  för	
  att	
  kunna	
  vara	
  kreativ	
  i	
  
ditt	
  yrke?
(Företagare)
Erfarenhet och tekniskt kunnande är de som företagarna värderar som den
kunskap de behöver mest för att kunna var kreativ inom sina yrken. Mod samt
social kompetens framkommer även som viktiga egenskaper för att lyckas.
Företagare II uttrycker det så här: ”…våga testa ja, man får ju inte var nöjd liksom
utan det är ju hela tiden, förstå mig rätt – att det ska hända grejer” (ur intervju
med företagare II) ”
Fråga 4-6 handlar om vad som krävs av elever, företagare och lärare för att kunna
arbeta kreativt. Erfarenhet och kunskaper inom tekniker inom sitt ämne är det
genomgående svar jag erhåller i fråga om kunskaper. Beträffande egenskaper
handlar det i lärarens fall om förmågan att kunna entusiasmera, inspirera stötta
och peppa. Eleven behöver utveckla god självkänsla och ett mod att våga liksom
företagaren, som på samma sätt som eleven behöver mod för att våga testa nya
lösningar och idéer för att utveckla sitt koncept.
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7.   Hur	
  anser	
  du	
  att	
  man	
  kan	
  utveckla	
  och	
  främja	
  elevers	
  kreativitet?	
  	
  
(Lärare)
Samtliga tre lärare tar upp vikten av att låta alla elever få känna att de lyckas samt
vikten av uppmuntran och ett positivt samt gott klimat. ”Genom jamen alltså
glädjefylld kreativitet och positiv eh…att det inte finns så mycket rätt eller fel. Att
skapa förutsättningar och stötta dom” (ur intervju med lärare c). När jag
intervjuade företagare I frågade jag om tips till skolan hur man skulle kunna jobba
för att främja kreativiteten och då framkom en idé, vilken skulle kunna passa in i
exemplen ovan om rätt och fel, nämligen att låta eleverna göra fult. ”…säga såhär
att idag ska vi göra jättefula grejer…jag tror man kommer komma till mycket
bättre framgångar om man först får göra fult – men herregud du kan ju inte ens
göra fult liksom!” (ur intervju med företagare I). Skämt och skratt genererar ett
avslappnat och tillåtande klimat i klassrummet.
Lärare b poängterar vikten av det sätt läraren bemöter sina elever på som en
nyckel i utveckling av elevers kreativitet.
Att låta dom! Och att ta dom på allvar. För det kan man ju känna på det
mentala planet alltså om dom kommer och säger såhär att vi har en idé, att vi
har räknat ut att vi ska göra såhär, att man inte får såga det fast man tänker
här inne att vad blir det av det här, men det handlar ju också om tillit och
respekt
(ur intervju med lärare b)

8.   Hur	
  utvecklar	
  du	
  din	
  egen	
  kreativitet?
(Företagare)
Att hämta kraft och nya tankebanor innebär för två av företagarna att få vara ute i
naturen. ”…att få var på fjället och må bra liksom” (ur intervju med företagare I),
”…i och med att våra produkter mest används mest utomhus är det ju där också
som det händer saker i huvudet på mig när man är i rätt miljö” (ur intervju med
företagare II). Företagare III menade att kreativiteten byggdes upp genom att hela
tiden vara kreativ, ”Det vi gör ger ju erfarenhet man kan återanvända och
vidareutveckla” (ur intervju med företagare III) En skillnad sågs tydligt hos
företagare I vars yrke är konstnär kontra de två övriga som arbetar med
tillverkning då konstnärens strävan var att försöka vara helt opåverkad av
omgivningen medan de två övriga företagarna II och III för sin överlevnad
behöver hänga med i trender eller scanna av kunders önskemål.

9.   Nämn	
  om,	
  och	
  i	
  så	
  fall	
  hur	
  du	
  främjar	
  din	
  egen	
  kreativitet	
  inför	
  en	
  
kommande	
  arbetsuppgift	
  	
  
(Företagare)
I företagarnas intervjusvar utkristalliseras tre skilda sätt att arbeta med kreativitet
inför ett kommande projekt. Företagare II beskriver sin metod
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…det är en ’ongoing process’ som man håller på med i huvudet jag tror man
inte riktigt är medveten om den heller, för sen kommer jag till en punkt då
jag, japp nu var jag klar, och sen kan jag bara sätta mig och rita för då har
det liksom pågått i huvudet
(ur intervju med företagare II)

Företagarens intervjusvar beträffande en ’ongoing process’ går att jämföra med
den inkubationstid, som omskrivits tidigare i uppsatsen, där idéer mognar,
bearbetas och uppstår (Tellhed, 2014;Vygotskij, 1995). Företagare I däremot
arbetade metodiskt mellan klockan nio till fem eftersom ”Det är inte så att jag ska
vänta på min inspiration för sånt tror jag inte på utan det är bara att sätta igång”
(ur intervju med företagare I). Företagare III letade inspiration i omgivningen
inför ett specifikt jobb, tillexempel i tidningar eller liknande miljöer där
produkterna skulle vara, men även tidigare tillverkade saker användes till
inspiration eller kunskapsbas inför nya projekt.

10.  Nämn	
  en	
  arbetsuppgift	
  i	
  skolan	
  som	
  främjar	
  elevers	
  kreativitet	
  –	
  vad	
  
bör	
  den	
  enligt	
  din	
  uppfattning	
  innehålla?	
  	
  
(Lärare)
Arbeten med teman föreslås vara goda kreativitetsfrämjande arbetsuppgifter i
skolans slöjdundervisning. Den tematiska ingången ger eleverna ”nånting man
kan jobba runt, binda upp sin kreativitet runt…lite diskussion som väcker
kreativiteten” (ur intervju med lärare c). ”…det är ju till att ge utrymme för eget
tänkande, om man tänker sig att man säger bara ett ord eller företeelse eller
någonting…”(ur intervju med lärare b). ”…det ska finnas en tanke med uppgiften,
nåt man kan binda upp sin kreativitet runt, låt säga fritt broderi och
tunnelbanenätet i Stockholm” (ur intervju med lärare c).
Lärare a föreslår också att man i arbeten med teman använder sig av återbruk. Då
kan eleverna utgå från en redan befintlig produkt vilket gör det lättare att lyckas
och på så sätt öka deras lust och motivation. ”Kan vara en bra sak för då om dom
liksom håller sig till stommen och inte gör om allting från början…behöver dom
inte lägga ner jobb på själva konstruktionen.” (ur intervju med lärare a).
Fråga 7-10 letar svar på frågan hur man främjar kreativitet. Svaren visar på
motivationens och inspirationens betydelse, samt klimatets, då det av båda
svarsgrupperna konstateras att välmående och trygga individer kreerar bättre. Att
ha ett råmaterial i form av exempelvis återbruk att utgå ifrån föreslås av lärarna
vara en arbetsuppgift som kan främja kreativiteten hos eleverna eftersom
startsträckan avkortas. Företagare I kommer med förslaget till skolan att låta
eleverna göra fult vilket skulle kunna avleda uppmärksamheten från att alltid göra
så perfekt eller jämföra sig med andra då hen uppfattar det som en
kreativitetshämmare bland unga idag.
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11.  Anser	
  du	
  att	
  det	
  går	
  att	
  lära	
  sig	
  bli	
  kreativ?	
  	
  
(Företagare + lärare)
Att kreativitet kan främjas påstår Lars Lindström (2001) i sin artikel, vilken jag
tidigare refererat till, och liksom Lindström anser lärare a och c att det går träna
fram och skapa med rätt förutsättningar. Företagare II är också inne på att det går
lära sig men nämner att intresset spelar en stor roll och företagare I säger att det
går lära sig till en viss mån. Företagare III liksom lärare a svarade direkt ja på
denna fråga utan minsta tvekan.

12.  I	
  läroplanen	
  förekommer	
  ordet	
  kreativitet	
  på	
  flera	
  ställen.	
  Hur	
  
arbetar	
  du	
  med	
  detta	
  i	
  slöjden?	
  
(Lärare)
Den äldste och mest erfarne läraren svarade: ”Det blev ingen skillnad för mig kan
jag säga, i och med att den nya läroplanen kom där ordet fanns med, för det är ju
ett kreativt ämne och har ju alltid varit” (ur intervju med lärare b). Lärare c poängterar i sitt svar vikten av att arbeta med och få eleverna att förstå att kreativitet är
en process där:
…processen är viktigare än själva slutresultatet. För slutresultatet kommer
att bli bättre ju fler gånger man faktisk, om man vet varför man gör det
(ur intervju med lärare c).

Lärare a är också mån om processen, att eleven har en uttalad plan innan starten
på ett projekt ”ett grundspår man går efter”, en tanke att det är dit jag vill nå,
likväl som medvetenheten om ”att det kan hända en massa saker som gör att man
måste slå in på andra banor” och varför jag då gör dom val jag gör (ur intervju
med lärare a). Att kunna motivera och avväga sina val nämner även lärare c som
viktigt i arbetet med kreativitet i slöjden.

	
  

26	
  

Resultatsammanfattning	
  intervjuer	
  
Hur	
  kan	
  begreppet	
  kreativitet	
  definieras	
  och	
  förstås	
  
Prova och testa och tänja gränser är återkommande begrepp i lärarnas beskrivning
av kreativitet enligt min empiri. Företagarnas beskrivning av kreativitetsbegreppet
innehåller termer som: skapa fritt, nyskapa, förädla och förbättra, vilka samtliga
kan anses innehålla skolans moment av att testa och att pröva varför de båda
yrkesgruppernas beskrivning av kreativitet inte nämnvärt skiljer sig åt utan enligt
mig mer kompletterar varandra. Hoffs (2014, a) sammanfattande beskrivning av
kreativitet handlar både om en process från idé till slutprodukt samt en
beskrivning av en förmåga och egenskap hos människan. Processen beskrivs av
Hoff genom de fyra faserna ur Graham Wallas modell från 1926 (återgiven i Hoff,
2014a) innehållandes; förberedelse, inkubation, illumination och verifikation. men
Hoff omnämner även kreativitet som en förmåga och en egenskap människan använder sig av för att skapa nya och nyttiga produkter, idéer eller processer.
Kreativitet kan utöver detta enligt litteraturen även handla om att fylla olika
funktioner för oss människor där att skapa en förbättring är den ena och att skapa
ett personligt uttryck är den andra. Dessa två sistnämnda aspekter framkommer
också tydligt i företagarnas bild av kreativitet då hela företagsidén inom deras
kreativa yrken går ut på just detta.
Den personliga utvecklingen hos kreatören fokuseras vidare i lärarnas beskrivningar av kreativitet där; att se möjligheter och skapa förståelse nämns i jämförelse med företagarnas; förädla och förbättra vilka mer handlar om produkten än
individen. Detta kan jämföras med det österländska respektive västerländska
synsätten på kreativitet författarparet Hennesey och Altringer (2014) såg utkristalliseras i sin jämförelse av begreppet i olika delar av världen. Österländskt
synsätt fokuserar, liksom lärarna i intervjuerna, på individen och dennes insikter
och utveckling medan det västerländska synsättet, i likhet med företagarna i
intervjuerna, mer såg nyheten i det kreativa eller den kreativa personens egenskaper eller talanger. Att kreativitet innebär något nytt ger båda grupperna informanter uttryck för genom ord som nyfiken, nyskapande, nytänkande, att ta det till
nästa nivå, se andra möjligheter än de som förväntas, testa nya saker, och att tänka
i nya banor. Informantgrupperna uppfattas av mig, trots olika ordval och beskrivningar, ändå eniga om att kreativitet handlar just om att tänka i nya banor, vara
nyfiken, att våga men även att ha lust och känna tillfredställelse till att utveckla
produkter eller tankar och att nå mål. Ordet nyfiken är för övrigt det mest frekvent
använda ordet bland samtliga informanter i min empiri och återkommer som svar
inom flera av frågeställningarna. Att lärarna använder betydligt fler ord i sina
beskrivningar av kreativitet än företagarna är en intressant iakttagelse, men
förståeligt då hela individens utveckling även beaktas i många av lärarnas svar,
medan företagarna till största delen fokuserar på produkten.
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Vad	
  främjar	
  kreativitet	
  
God självkänsla samt mod är egenskaper som eleverna enligt lärarna behöver
utveckla för att arbeta kreativt. Självkänsla och mod att våga göra bort sig nämns
av bägge de intervjuade grupperna som mycket viktiga parametrar i den kreativa
processen. Bengt Renander (2005) nämner modets vikt för kreativiteten i sin
liknelse av gungbrädan; med rädslan gungandes på ena sidan och viljan på den
andra. Tippar brädan över på viljans sida kommer modet. Modet kommer ur en
känslan av trygghet och det ”kreativa mod” som May (2005) beskriver kräver att
man övervinner sina negativa känslor. Dessa egenskaper hos elever kan enligt de
intervjuade lärarna förslagsvis utvecklas genom att arbeta med lustfyllda utmanande arbetsuppgifter som alla elever känner att de klarar samt arbeta för ett
tillåtande och respektfullt klimat i slöjdsalen. Företagare I tipsade mig under vår
intervju om att låta elever ”göra fult” som ett sätt att få modigare och lite mindre
hämmade elever när uppgiften så tydligt signalerar lägre krav på perfektion Att
utgå från en produkt eller någon sorts stomme som relativt enkelt går att arbeta
vidare på nämns av lärarna i intervjuerna som en god idé för att få igång kreativiteten, liksom arbeten med teman för att kicka igång fantasin hos eleverna. God
förmåga att tänka associativt och se samband mellan avlägsna idéer anser
professor Saranoff A. Mednick (1962) vara grunden till kreativitet vilket talar för
friare uppgifter med mer plats till egna initiativ i slöjden liknande den nyss omnämnda. Nyfikenhet, fantasifullhet samt lekfullhet är viktiga egenskaper att värna
om i den kreativ processen enligt Eva Hoff (2014).
För att kunna vara kreativ är erfarenhet	
  samt god kännedom om material och
tekniker vidare en faktor som nämns som avgörande i intervjuerna av främst
företagarna men även bland lärarna. Jag drar här paralleller till neurologen Pontus
Waslings (2014) artikel där han belyser erfarenheternas betydelse för kreativiteten
genom sin beskrivning av det ”tysta minne” han anser avgörande för att över
huvud taget kunna generera något nytt. Vygotskij (1930) nämner även han erfarenheternas betydelse för fantasin, vilket enligt honom är det som ligger till
grunden för kreativiteten. Hjärnan vill helst slippa tänka, och jobbar gärna med
gammal lagrad information för lösningar på problem (Willingham, 2009). Motivationen måste vidare vara hög hos tänkaren för att denna skall anstränga sig och en
viss förförståelse samt grundkunskaper bidrar till högre motivation enligt
Willinghams teori. Malone och Lepper (1987) beskriver motivationens grundstenar med orden; utmaning, nyfikenhet, kontroll, fantasi. Just kontroll i form av
elevinflytande anses gynna motivationen, liksom att elevernas möjlighet till
lärande ökat i takt med densamma (Selberg, 2001; Gustavsson, 2004; Malone &
Lepper, 1987). Inom skolans värld, tolkar jag ur intervjusvaren, lärarens roll och
dennes insats för att agera inspiratör, motivatör och vägledare vara den mest
avgörande faktorn	
  för hur eleverna kommer utvecklas kreativt, tätt följt av det
tekniska kunnandet. Eleverna får dock inte lämnas ensamma i sina processer som
Wasling (2014) skriver om i sin artikel. Detta kan relateras till vad Hattie och
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Yates (2014) i sin bok tar upp som den klyfta som kan uppstå mellan hög och
lågpresterande elever på grund av knapphändig vägledning. Dålig vägledning, där
eleverna i värsta fall inte förstår vad som ska läras, kan många gånger leda till att
eleverna automatiskt återgår till att återanvända de förkunskaper de redan har och
därför inte utvecklas framåt. För att undvika att elever per automatik tar till det
gamla invanda beteendet, och gör som de alltid har gjort, förespråkar professor
Fredik Ullén (2013) övning i improvisation, vilket genom hans forskning bevisats
kunna förebygga repetitivt beteende eftersom hjärnan övas att agera i andra banor.
Hur man bland de tre företagarna arbetade med att främja sin kreativitet skiljde
sig mycket åt vilket förslagsvis beror på deras skilda yrken. Konstnären ville vara
fri från intryck för att kunna skapa fritt och opåverkat, medan de andra två som
arbetade med design och mode var tvungna att se och följa med utvecklingen och
trenderna. Detta faktum, att olika individer kräver olika sätt, samt har olika behov,
är en viktig aspekt att ta med sig in i klassrummet. Lärare b poängterade också
detta i intervjun då förståelsen för gruppens olikheter och förutsättningar var en
viktig kunskap att besitta för att få eleverna kreativa.

Diskussion	
  av	
  resultatet	
  
Hur	
  kan	
  begreppet	
  kreativitet	
  definieras	
  och	
  förstås	
  
Kreativitet och divergent lärande är nära besläktade. Man behöver kunna tänka
brett kring lösningar på ett problem för att sedan smalna av, sålla lite och slutligen
bestämma sig. Att en sökning på internet (ne.se) på ordet divergent mynnade ut i
en första plats av ordet kreativitet samt association är väl passande utifrån det jag
kommit fram till i min undersökning kring begreppet. Det jag också kommit fram
till är att kreativitet är ett mycket vitt, och ett mycket brett ämne att studera. Ser
man ändå på de övriga ord som föreslogs vara synonyma med begreppet divergent
får man sig en ganska bra sammanfattning över vad kreativitet handlar om vilket
jag även uppfattar är den innebörd som avses med ordet i styrdokumenten. Att
vara kreativ kan å ena sidan betyda att hitta lösningar tex för att överleva dagen
som gatubarn eller hur man ska ta sig till skolan när man missat bussen, men det
kan å andra sidan också betyda att man skapar något konkret med sina händer
utifrån olika förutsättningar. Vad som är kreativt för dig är sedan inte
nödvändigtvis det för mig, eftersom behovet av resultatet för den som skapar styr
den tolkningen. Detsamma gäller de förutsättningar som behövs för att arbeta
kreativt då olika personer av olika anledningar behöver olika sätt. Kreativitet ska,
enligt den bredaste och mest vedertagna beskrivningen enligt mina studier, vara
nyskapande och originellt, och generera något meningsfullt och användbart, vilket
följaktligen kan bli lite individuellt och upp till var och en att avgöra.
Produktutvecklaren på bensinbolaget ser nog ingen anledning att hitta en kreativ
lösning för att lyckas överleva dagen, eftersom han redan bor i villa, har mat i
kylen och en regelbunden inkomst, och gatubarnet ser ingen personlig vinning i
att hitta på en ny lösning för att snabbare få bilen han inte äger fulltankad.
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Gemensamt för dessa aktiviteter är ändå den tankemöda som måste till. Hjärnan
behöver arbeta, av olika anledningar, och motivationen blir då viktig. Motivation
och lust har framkommit vara en stor del i motorn som driver kreativiteten.

Vad	
  främjar	
  kreativitet	
  
I en av texterna jag läst, och refererar till tidigare i rapporten, finns Willinghams
teori. Den skulle kunna förklara en del av mina fundering kring varför vissa elever
har så svårt att komma igång med arbeten, och trots att det känns som en
främmande tanke att hjärnan inte skulle vara utformad föra att tänka, har den vissa
ingredienser som är spännande samt tänkvärda. Om man inte ser och förstår
vinningen av sin insats, eller helt enkelt bestämmer sig för att det inte är värt en
ansträngning, blir motivationen och kreativiteten låg. Förförståelsen hade enligt
teorin betydelse liksom förmågan att hämta lagrad information från långtidsminnet. Finns inget att hämta blir det alltså stopp. En låg förkunskap framkommer
som en av anledningarna till hämmad kreativitet på fler ställen i de texter jag läst
samt bekräftas i de intervjuer jag gjort, där grundkunskaper inom sitt område
framkommer som en viktig delen i att kunna vara kreativ bland de tillfrågade. Att
kunna sin sak och ha ett stadigt fundament i form av tekniskt kunnande och erfarenheter att stå på utgör således basen för att ta sig vidare och utvecklas. God
självkänsla, gott självförtroende och mod behövs i det kreativa arbetet där man
måste våga testa, våga pröva, våga utmana, våga misslyckas och våga lyckas. Ett
arbete som kräver att man tror på det som ingen annan tror på eller ser möjligheter
som ingen annan ser förutsätter att man framförallt litar på sig själv och sina idéer.
Låg självkänsla och dåligt självförtroende går således inte ihop med den kreativa
processen.
Är det månne motivation och att hitta sin egen lust som man i första hand skall
träna elever i istället för kreativitet? Enligt min uppfattning verkar det som om det
är dessa två förmågor som hänger ihop och är beroende av varandra, då det upplevda värdet i ansträngningen många gånger verkar vara det som avgör ifall
arbetet sätts igång eller ej. En fundering uppstår även kring hur betydelsefullt det
är att vara kreativ idag när det mesta går att söka fram på internet. Behöver vi
kanske omvärdera innebörden av vad som menas med att vara kreativ i dagens
moderna samhälle jämfört med hur det var förr? Att vara kreativ för 100 år sedan
krävde kanske ett annat sorts tankesätt än idag eftersom det kunde hänga på om
sådden kunde bärgas eller ej då skördemaskinen gått sönder och reservdelar
saknades. Idag överlever vi förmodligen ändå, någon annan kan fixa skörden
tänker nog många. Frågan kommer osökt om det då är ändamålsenligt att bedriva
undervisningen i vårt ämne slöjd som vi gör, om de förkunskaper vi odlar rent
praktiskt hos eleverna blir av mindre betydelse i fortsättningen? Klarar eleverna
sig kanske bättre i livet med goda teoretiska kunskaper om datorer och internet?
För det är väl där i cyberspace all tänkbar information och alla svar man kan
behöva hitta kommer finnas i framtiden?
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Jag lever i tron att kreativitet är en förutsättning för människan och för
mänsklighetens överlevnad, eftersom det inte går att förlita sig på att någon annan
löser situationer som uppstår. Att kreativitet är en kombination av något medfött
samt något som går att öva upp är också en slutsats jag dragit, men även att
intresset för något styr hur kreativ du kan bli. Motivation och självförtroende har
kommit fram som två viktiga ingredienser i kreativitetprocessen vilket gör att min
övertygelse stärks i frågan om man kan träna upp kreativitet, då dessa två
egenskaper är av sådana karaktär att de går att öva upp. Att ungas brist på
självförtroende avspeglas i slöjdämnet där kreativiteten bli lidande, känns både
alarmerande men samtidigt hoppfullt. Jag väljer att se lärare b:s svar på
frågeställningen i intervjun kring vad man förknippar med kreativitet som den
stora framtida utmaningen för blivande slöjdlärare, nämligen att få eleverna;
”…att tänka ett steg längre, att våga och att vilja, inte bara se begränsningar utan
se möjligheter” (ur intervju med lärare b).
Det har varit en intressant resa att skriva denna uppsats eftersom jag själv lidit
utav att inte komma igång med min process. Låga förkunskaper inom
uppsatsskrivande ledde inledningsvis till låg motivation och bristande kreativitet.
Min arbetsinsats i förhållande till vad jag skulle tänkas få ut kändes
oproportionerlig och eftersom min hjärna inte kunde hämta hem någon gammal
lagrad plan för att skriva en uppsats om kreativitet, svek mitt självförtroende och
tillika min motivation. Jag kände att ett misslyckande låg nära till hands varför jag
stundtals övervägde att strunta i allt ihop. Bättre det än att bevisa min okunskap…
Som tur var, efter en lång inkubationstid samt god vägledning började ändå
hjärnan samarbeta och ord efter ord föll långsamt på plats.
Jag övervann i mitt arbete både svårigheter och såg möjligheter - svårigheter och
möjligheter i samband med den kreativa processen.

Metoddiskussion	
  	
  
Valet att intervjua lärare och företagare känns så här i efterhand som ett lyckat
drag då jag fick svar ur två olika synvinklar, skolans och näringslivets. De frågor
jag formulerat gav i flera fall samma sorts svar från de bägge yrkesgrupperna,
vilket skulle kunna ses som ett misslyckande, men likheter såväl som olikheter vid
svar har sitt värde varför jag väljer att se intervjuerna som lyckade. En fråga som
jag ställde till företagarna var den gällande hur de utvecklar sin egen kreativitet.
Hade jag fått göra om intervjuerna hade jag även ställt den frågan till lärarna. Det
hade varit intressant att höra ifall de utvecklade sin egen kreativitet på något sätt
och i så fall hur, för att kunna undervisa om detsamma på bästa sätt.
En svårighet med sökningarna kring begreppet kreativitet på internet var helt klart
det stora antalet träffar som gavs. Begreppet förekommer inom väldigt många
områden, alltifrån en beskrivning av en persons egenskaper på en blogg till
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platsannonser och kurser eller erbjudanden om föreläsningar, vilket gjorde det
svårt att avgränsa sökningen till det jag ville avgränsa mig kring, nämligen det
som mer hör skolans värld till. Jag visste att frågeställningen ”Hur kan begreppet
kreativitet definieras och förstås” var stor och skulle kunna komma att åsamka
mig svårigheter i att begränsa mig varför jag funderat mycket kring om jag borde
omformulerat frågan för att få en snävare frågeställning. Då det jag söker svar på
är en mer allmän och övergripande kunskap om vad kreativitet är valde jag ändå
att låta den ursprunglig frågeställningen stå orörd. En annan svårighet jag mötte
var när det kom till sökning av relevant litteratur. Vi har ett litet bibliotek och
utbudet av litteratur är begränsat varför jag inte kunnat bläddra i så många fysiska
böcker. Kanske var det så här i efterhand och med facit i hand ändå en sorts hjälp,
eftersom mängden litteratur som finns skrivet inom ämnet nog hade gjort det svårt
för mig att välja ifall fler fysiska titlar funnits till hands.

Förslag	
  till	
  ytterligare	
  forskning	
  
Begreppet kreativitets frekventa förekomst och dess smått outtalade definition
väcker onekligen tankar. Dessa tankar kretsar bland annat kring vad det skulle
kunna betyda för lärare, och elever, om begreppet kreativitet
definieras/specificeras i läroplanen. Mitt förslag till vidare forskning inom ämnet
kreativitet landar därför i dessa tankebanor och min förhoppning är att någon tar
vid.
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Bilaga 1

Missivbrev
Kreativitet	
  –	
  Förfrågan	
  om	
  deltagande	
  i	
  en	
  intervjustudie.	
  
	
  
Hej!	
  
Jag	
  läser	
  min	
  sista	
  termin	
  på	
  textillärarutbildningen	
  på	
  Umeå	
  Universitet,	
  och	
  
som	
  avslutning	
  på	
  mina	
  studier	
  skriver	
  jag	
  en	
  C-‐uppsats	
  kring	
  begreppet	
  
kreativitet.	
  	
  
	
  
Syftet	
  med	
  min	
  studie	
  är	
  att	
  öka	
  förståelsen	
  för	
  själva	
  begreppet	
  kreativitet	
  då	
  
det	
  är	
  ett	
  vanligt	
  förekommande	
  ord	
  i	
  dagens	
  samhälle	
  och	
  en	
  eftertraktad	
  
egenskap	
  på	
  arbetsmarknaden.	
  Utöver	
  själva	
  begreppet	
  kreativitet	
  intresserar	
  
jag	
  mig	
  även	
  för	
  vad	
  som	
  främjar	
  densamma.	
  	
  
	
  
Jag	
  har	
  fördjupat	
  mig	
  i	
  forskning	
  samt	
  litteratur	
  i	
  ämnet,	
  men	
  för	
  att	
  få	
  
ytterligare	
  kunskap	
  vill	
  jag	
  intervjua	
  några	
  slöjdlärare	
  samt	
  människor	
  med	
  
kreativa	
  yrken	
  om	
  synen	
  på	
  detta.	
  
Den	
  kunskap	
  och	
  de	
  erfarenheter	
  ni	
  besitter	
  skulle	
  vara	
  av	
  stor	
  vikt	
  för	
  mig	
  att	
  få	
  
ta	
  del	
  av	
  till	
  min	
  studie,	
  varför	
  jag	
  hoppas	
  på	
  ert	
  deltagande.	
  	
  
Med	
  detta	
  brev	
  vill	
  jag	
  nu	
  fråga	
  er	
  om	
  ni	
  kan	
  delta	
  i	
  min	
  undersökning?	
  
	
  
Intervjun,	
  bör	
  ske	
  under	
  vecka	
  8-‐9	
  på	
  en	
  plats	
  efter	
  överenskommelse,	
  och	
  den	
  
innebär	
  att	
  jag	
  ställer	
  ca	
  tio	
  frågor,	
  vilket	
  uppskattningsvis	
  kommer	
  ta	
  15-‐20	
  
minuter.	
  Intervjun	
  dokumenteras	
  med	
  en	
  ljudinspelning	
  samt	
  att	
  jag	
  för	
  
anteckningar.	
  Vid	
  intervjun	
  tas	
  hänsyn	
  till	
  Vetenskapsrådets	
  forskningsetiska	
  
principer	
  vilket	
  innebär	
  att	
  deltagandet	
  är	
  frivilligt	
  och	
  helt	
  anonymt,	
  och	
  det	
  går	
  
när	
  som	
  helst	
  välja	
  att	
  avbryta	
  intervjun	
  och	
  därmed	
  sitt	
  deltagande.	
  Det	
  
insamlade	
  materialet	
  hanteras	
  konfidentiellt	
  och	
  används	
  enbart	
  till	
  
forskningsändamål	
  inför	
  min	
  uppsats.	
  Efter	
  slutfört	
  skrivande	
  av	
  uppsatsen	
  
raderas	
  den	
  insamlade	
  informationen.	
  Ingenstans	
  i	
  min	
  färdiga	
  text	
  kommer	
  det	
  
gå	
  härleda	
  svar	
  och	
  uttalanden	
  till	
  enskilda	
  personer.	
  	
  
	
  
Vill	
  ni	
  kontakta	
  mig	
  eller	
  min	
  handledare	
  för	
  mer	
  information	
  vänligen	
  tveka	
  inte.	
  
	
  
Ditt	
  deltagande	
  skulle	
  betyda	
  väldigt	
  mycket	
  för	
  mig	
  –	
  hoppas	
  vi	
  ses.	
  	
  
	
  
	
  
Tack	
  på	
  förhand!	
  
	
  
Med	
  vänlig	
  hälsning	
  /	
  Anette	
  Johansson	
  
	
  
Kontaktuppgifter:	
  
Anette	
  Johansson,	
  student	
  	
  	
  
anjoha@telia.com	
  	
  
Britt-‐Marie	
  Styrke,	
  handledare	
  	
  	
  
britt.marie.styrke@umu.se

	
  

Bilaga 2

Frågeformulär kvalitativ intervju
1.
2.
3. (L)

3 .(F)
4. (L)
4. (F)
5. (L)
5. (F)
6.
7.
8. (L)

Vad betyder kreativitet för dig? - (vad handlar det om?)
Vad betyder det att vara kreativ för dig?
Vilken kunskap och /eller egenskap anser du behövs hos:
a) elever
b) lärare
för att kunna arbeta kreativt i skolan?
Vilken kunskap och/eller egenskaper behövs hos dig för att
kunna vara kreativ i ditt yrke?
Hur anser du att man kan utveckla elevers kreativitet?
Hur utvecklar du din egen kreativitet?
Nämn en arbetsuppgift i slöjden som främjar elevers
kreativitet - vad bör den enligt din uppfattning innehålla?
Nämn om, och i så fall hur, du främjar din egen kreativitet?
Nämn några ord du förknippar med kreativitet.
Anser du att det går att lära sig bli kreativ??
I läroplanen förekommer ordet kreativitet på fler ställen. Hur
arbetar du med detta i slöjden?

Frågor med blå text ställs till både lärare och företagare
Frågor med grön text ställs enbart till lärare
Frågor med svart text ställs enbart till företagare

	
  

Bilaga 3

Sammanställning empiri – intervjuer med lärare a,b,c
och företagare å,ä,ö
Frågor med blå text ställs till både lärare och företagare
Frågor med grön text ställs enbart till lärare
Frågor med svart text ställs enbart till företagare
I, II, III återger de tre olika företagarnas svar
a, b, c återger de tre olika lärarnas svar
	
  
	
  
	
  

1.

Vad betyder kreativitet för dig? - (vad handlar det
om?)
Företagare:
I)   Fritt skapande, tänka fritt utan instruktion, skapa fritt
utan påverkan, vara helt fri, en kraft, tänka själv,
II)   Nytänkande, glädje, nyskapande, förädla o förbättra
produkter,
III)  Lyssna in kunden inte vara låst i gamla hjulspår
Lärare:
a)   Prova idéer, testa nya saker, skapa nytt, prova, testa
tänja gränser, ta det till nästanivå själv
b)   Tänka i nya banor, företagsamhet, ta sig för någonting,
se möjligheter, andra möjligheter än de som förväntas,
finns både mentalt o praktisk kreativitet
c)   Skapa förståelse, få förståelse för material och tekniker
dess egenskaper och möjligheter för att kunna uppnå
något slags kreativt resultat. Testa material

2.

Vad betyder det att vara kreativ för dig?
Företagare:
I)   Fri tänkande, nyfiken,
II)   man tycker det är roligt att utveckla saker,
III)  vara vaken, nyfiken.
Lärare:
a)   Påhittig, ha idéer, se möjligheter, vågar kasta sig ut när
man inte vet vad det leder till, känna lust och
tillfredställelse att göra,
b)   Vara skapande både mentalt o praktiskt, b se möjligheter,
se utvägar o lösningar som ej är förväntade, utveckla
produkter och nå mål.
c)   Stort mått av mod, våga prova, våga testa, våga utmana,

	
  

ha tålamod att se processer utvecklas.

3. (L)

Vilken kunskap och /eller egenskap anser du behövs
för att kunna arbeta kreativt i skolan hos:
a)   elever
Lärare:
a)   Förståelse för processen, tålamod,
b)   självkänsla, att våga
c)   nyfikenhet, materialkännedom, kunskap i tekniker,
redskapskännedom, våga

b) lärare
a)   Förståelse för elevgruppens olika förutsättningar, att få
med eleverna få dom inspirerade, vara stöttande, vara
peppande, finnas där, bolla idéer, ha god kunskap inom
hantverk och trygghet inom slöjdämnet.
b)   ha tillit till eleverna, våga låta dom vara,
c)   materialkännedom + redskapskännedom, kunna
entusiasmera, kunna skapa nyfikenhet hos eleverna,
kunna entusiasmera,

3 .(F)

Vilken kunskap och/eller egenskaper behövs hos dig
för att kunna vara kreativ i ditt yrke?
Företagare:
I)   Kunskap om material o maskiner
II)   Erfarenhet, bra grundskolning, våga göra bort sig, våga
testa
III)  Tekniskt kunnande, social kompetens – kunna vara lyhörd
inför kunder.

4. (L)

Hur anser du att man kan utveckla elevers
kreativitet?
Lärare:
a)   Börja enkelt i liten skala med tekniker alla kan fixa och får
lyckas med, uppmuntra
b)   Att låta dom, ta dom på allvar genom tillit och respekt, vara
tillåtande och uppmuntrande
c)   Göra glädjefyllt, positivt, inte finns så mycket rätt eller fel,
dom måste få prova, skapa förutsättningar att skapa en
förståelse att det får ta tid, processen det viktigaste tar tid
och kan utvecklas, lära dom att resultatet går slipa på.

	
  

4. (F)

Hur utvecklar du din egen kreativitet?
Företagare:
I)   Vara ute på fjället, stänga av – försöka vara opåverkad av
det andra gjort
II)   Var ute i den miljön produkten ska användas och testa den
- då sätter tankar igång
III)  Genom att hela tiden vara kreativ byggs det upp
erfarenhet, återanvända kunskaper om tidigare projekt o
vidareutveckla testa, följa med trender.

5. (L)

Nämn en arbetsuppgift i skolan som främjar elevers
kreativitet - vad bör den enligt din uppfattning
innehålla?
Lärare:
a)   Återbruk det blir enkelt att förbättra och ´pimpa´ då
stommen redan finns
b)   Ge utrymme till eget tänkande säg ett ord eller företeelse,
ett tema ett ledord som sätter i gång tänket
c)   Fritt broderi med ett tema som man diskuterat kring för att
väcka tankar och kreativitet

5. (F)

Nämn om, och i så fall hur, du främjar din egen
kreativitet inför en kommande arbetsuppgift?
Företagare:,
I)   Inkubation, jobba på mellan 9-5 - hårt arbete.
II)   Det pågår en process omedvetet i huvudet fram mot
deadline – sen är det klart!
III)  Söker inspiration i ex tidningar och omgivningen, går
tillbaks till saker man gjort innan och använder
erfarenheter från innan

6.

Nämn några ord du förknippar med kreativitet.
Företagare:
I)   Fri, släppa fri, urkraft, ett modeord!,
II)   Nyfikenhet, glädje, nyskapande, nytänkande, utvecklande,
nyskapande igen
III)  Nyfikenhet, intresserad, nyfiken och lyhörd, inte stereotyp.
Lärare:
a)   Fritt skapande, fantasi, påhittig, skapande, man vågar
testa, vågar prova, testa,
b)   Det vidsynta tänkandet, att tänka ett steg längre, att våga,
att vilja, inte bara se begränsningar - se möjligheter, ha tillit
till sig själv

	
  

c)   Frihet

7.

Anser du att det går att lära sig bli kreativ??
Företagare:
I)   Till en viss mån
II)   Ja om man är intresserad
III)  Ja
Lärare:
a)   Inte det lärandet som att lära sig rabbla glosor men
utveckla går, man kan träna sig fram.
b)   Ja
c)   Ja om man skapar förutsättningar kan man definitivt skapa
kreativitet.

8. (L)

I läroplanen förekommer ordet kreativitet på fler
ställen. Hur arbetar du med detta i slöjden?
Lärare:
a)   Att barnen ska ha en plan, att tänka till innan och skissa,
ha ett grundspår att gå efter, inspirera dom att tänka själv
över sina val, vaska ut vad dom själv vill.
b)   Blev ingen skillnad för mig i och med den nya läroplanen
för det är ju ett kreativt ämne och har alltid varit. Byta ut
ordet kreativ för eleverna mot ex påhittig, arbeta utifrån
eget huvud, ordet ,blir abstrakt för eleverna.
c)   Processen är viktigare än resultatet, se misslyckanden
som möjligheter, varför gör jag det jag gör, arbeta tematiskt
hela skolan, ha en uppgift att fylla.

Frågor med blå text ställdes till både lärare och företagare
Frågor med grön text ställdes enbart till lärare
Frågor med svart text ställdes enbart till företagare
I, II, III återger de tre olika företagarnas svar
a, b, c återger de tre olika lärarnas svar

	
  

