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Uppsatsens	  syfte	  är	  att	  teoretiskt	  analysera	  begreppet	  ”kreativitet”,	  liksom	  att	  nomotetiskt	  
undersöka	  pedagogers	  uppfattning	  om	  begreppet	  ur	  fem	  experimentella	  perspektiv.	  	  Ur	  
analysmaterialet	  har	  därför	  en	  enkät	  konstruerats.	  Enkäten,	  vilken	  biläggs,	  består	  av	  frågor	  om	  
självskattning	  av	  pedagogernas	  föreställningar	  om	  begreppet	  kreativitet	  –	  genom	  tre	  
kunskapsdimensioner	  (varav	  faktadimensionen	  presenteras)	  och	  fem	  experimentella	  perspektiv.	  
Övriga	  delar	  av	  enkäten	  valdes	  bort	  i	  analyshänseende.	  Undersökningsgruppen	  utgörs	  av	  56	  
respondenter,	  vilka	  själva	  spontant	  kunde	  välja	  att	  delta	  i	  mailundersökningen.	  Resultatet	  visar	  
att	  pedagogerna	  som	  grupp,	  ur	  perspektivet	  Kreativitetens	  uttryckssätt	  anser	  sig	  ha	  goda	  
kunskaper,	  och	  ur	  perspektivet	  Kreativitetens	  förutsättningar	  och	  gränser	  anser	  sig	  ha	  mycket	  
små	  kunskaper.	  Med	  en	  styrd	  undersökningsgrupp	  beträffande	  respondenternas	  respektive	  
ämneskategorier	  och	  kön	  för	  en	  kontrollerad	  fördelning,	  liksom	  en	  initial	  presentation	  av	  
perspektivens	  innehåll	  och	  betydelse,	  skulle	  studien	  uppnå	  högre	  validitet	  och	  reliabilitet.	  	  	  
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1.   INLEDNING	  

 
Många pedagoger känner ett motstånd inför begreppet ”kreativitet”. Med anledning av den 
nya läroplanens betoning på värdet av en sådan kunskap, finns en uppenbar risk för 
pedagogers känsla av tillkortakommande gällande förmågan att lära ut det. 
 
Min erfarenhet är att pedagogers kompetensutveckling avseende begreppet kreativitet 
begränsas till en praktik som främst demonstreras som förmågan att hitta alternativa 
användningsområden för ett gem eller en tegelsten, det vill säga  en ytlig mätning av 
divergent tänkande. Kreativitet anses vidare avta med åldern i takt med utbildning och 
socialisering. Nedgången har dock inte explicit med åldern att göra, utan med huruvida 
individen får kreativ stimulans och uppmuntran i samma utsträckning som den stimuleras och 
uppmuntras till utbildning och socialisering. Det obligatoriska skolväsendet kan således 
påverka kreativitetens kontinuerliga utveckling genom att ta läroplanernas påbud beträffande 
kreativiteten på stort allvar.  
 
Min föreställning är att läroplanernas (Skolverkets läroplan för grundskolan, Lgr11 & 
Skolverkets läroplan för gymnasiet, Gy11) intentioner än så länge är överskuggade av 
traditionell utbildning präglad av tidigare läroplaner då skolan är en trögrörlig institution. De 
ambitiösa skrivningarna kan dock innebära en ny sträckning av lärandeprocessen, till exempel 
genom praktiskt estetiska utgångspunkter. Pedagoger i allmänhet torde också därför vara i 
behov av en gedigen teoretisk grund beträffande begreppet kreativitet och effekterna av 
tillämpningen av detta ”språkbruk”, för att stödja läroplanens ambitioner beträffande kreativt 
tänkande och handlande.  
 
En begränsad kassa kan till exempel stimulera kreativiteten genom att individen lär sig se 
möjligheter med det som finns tillgängligt. May (1984 s. 105) beskriver mötet med gränser 
som ett vidgande av personligheten, att gränser och expansion just går hand i hand, och 
exemplifierar med Shakespears självbegräsande uttrycksformer: 
 

Formen är inte bara ett förkastande av innehåll som man inte får plats med i dikten. Den är en 
hjälp att finna nya betydelser, en stimulans att koncentrera innehållet, förenkla och rena det och 
att i en mer universell dimension upptäcka det centrala man vill uttrycka. Hur mycket mer 
innehåll kunde inte Shakespeare få i sina skådespel på grund av att de skrevs på blankvers och 
inte på prosa, eller i sina sonetter på grund av att de hade fjorton rader! (a.a., s. 109) 

 
Personligen har jag upptäckt att när jag inte kan bejaka min kreativitet, utan av olika skäl 
stundom tvingas förvalta andras idésystem, så slocknar min gnista. May har ett förslag till 
förklaring (a.a, s. 85): 
 

Kreativa människor, som jag uppfattar dem, kännetecknas av att de kan leva med ångest, även 
om de måste betala ett högt pris i form av otrygghet, känslighet och försvarslöshet för att ha fått 
”den gudomliga galenskapen”, om vi nu ska låna ett uttryck som användes av antikens greker. 
De flyr inte undan icke-varat utan möter det, brottas med det och tvingar det att frambringa vara. 
De bultar på tystnadens mur för att få musik till svar; de förföljer meningslösheten till de kan 
avtvinga den mening. 
 

Det innebär för mig att det kreativa tillståndet blivit synonymt med det autentiska livet. När 
jag skapar gör jag det jag bör göra, vilket för övrigt C G Jung benämnde 
individuationsprocessen, det vill säga  strävandet för varje människa att bli den hon 
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egentligen är (Hark, 1993). Kanske har jag vant min hjärna vid att ständigt lösa problem, både 
angenäma och andra? När jag saknar konkreta problem att lösa, så hittar jag på imaginära, det 
vill säga leker med idéer i tankarna. Som Schiller lär ha uttryckt, så är vi kanske bara helt 
levande när vi leker (a.a., s. 82). 
 
Detta ger ett perspektiv på hur lite skolan via styrdokumenten lärt oss historiskt om den 
kreativa förmågans betydelse för upplevelsen av en meningsfull tillvaro genom att vi fostrats 
till goda förvaltare av någon annans idéer (Lundgren, 1984). Nu uppmanas istället alla genom 
läroplanen att bidra till den kreativa idéproduktionen som ska bära det nya samhället 
ekonomiskt – eller såsom refereras i nästa kapitel - rent av bli den nya ekonomin. Vi ska alla – 
om vi sätter vår tilltro till May – ”bulta på tystnadens mur för att få musik till svar” och vi ska 
alla ”förfölja meningslösheten tills vi har avtvingat den mening”, med den förveckling att 
även begrepp som individuation och autenticitet aktualiseras. En logisk konsekvens av 
kreativitetens betoning redan i Lgr11 och Gy11 kan kanske  rent av - i en inte alltför avlägsen 
framtid –komma att innebära en autentisk läroplanskod? 
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2.   BAKGRUND	  

Florida (2006) konstaterar att kreativiteten är den drivkraft som genom historien fått nya 
samhällssystem att växa fram. Genom att presentera nya idéer, genomföra dem och genom att 
belöna upphovsmännen, kunde de nya systemen få fäste och frodas och därigenom bli 
varaktiga och förhärskande. Jordbrukssamhällets behov av till exempel redskap och 
bevattningsanläggningar, handel- och specialiseringssamhällets behov av skrån, gillen och 
lärlingssystem för att stärka hantverkarnas position, industrisamhällets behov av energi, 
metaller och andra råvaror och idén att sammanföra hemarbetande hantverkare i fabriker, 
organisationssamhällets behov av utbildning av ingenjörer som kunde genomdriva 
arbetsdelningen, byråkrater som kunde upprätthålla det allt mer komplexa samhället. Den 
ekonomiska omvandling som pågår idag är den kreativa som enligt författaren har sina rötter i 
40- och 50-talets företagsledares konflikt mellan kontroll och kreativitet, och upptäckten av 
risken för människor att bli uppslukade av organisationen på bekostnad av sin individualitet 
och rent av ett meningsfullt liv.  

Pink (2009) identifierar i boken En helt ny värld eller varför framtiden tillhör van Gogh, 
Goethe och Sokrates, ett antal skönjbara riktningar framåt som han kallar ”de sex sinnena” – 
design, berättelse, symfoni, empati, lek samt mening – alla med höger hjärnhalva som 
huvudgenerator. Författaren menar att dessa sinnen närs av och ger näring till ett empatiskt 
och holistiskt konceptsamhälle och boken sägs rikta sig bl a till ”föräldrar som vill rusta sina 
barn för framtiden och alla de emotionellt begåvade och kreativa människor vars speciella 
förmågor ofta förbisetts och undervärderats i informationssamhället” (a.a., s. 11). De 
historiska personer som titeln refererar till representerar kreativitet, humanism och idealism, 
det vill säga diametralt motsatt den fragmenterade industrialismens ledord  konsumism, 
rationalitet (Taylorism, Fordism) och materialism. Lindgren m fl (2005), pekar även de mot 
unga människors förskjutning från rationella till romantiska värderingar, och författarna 
menar att en sammansmältning av dessa två värdesystem skulle kunna generera ett nytt 
renässanssamhälle.  
 

Intressant nog är att detta är tankar som etablerades av filosofen Herbert Marcuse, som hade 
stort inflytande på idéströmningarna som kom att kulminera i studentrevolternas år, 1968. 
Marcuse (1980) menar att konsten, såsom den idag avskiljs som en separat sfär, inte 
innehåller något verkligt ansvar utan istället stödjer den rådande konsumistiska 
samhällsordningen. Författaren anser att konstens avskildhet måste demonteras och att den 
istället ska kopplas samman med livet, där människor för övrigt inte längre borde behöva 
underkasta sig samhällets prestationskrav, utan få möjligheten att bejaka den fullständiga 
andliga och kroppsliga friheten som är förutsättningen för kreativitet. 

Robinson (2011) beskriver vad han anser är problemet med västvärldens utbildningssystem 
där elever snarast utbildas från kreativitet än till kreativitet, och författaren menar att om 
kreativiteten ska bli den centrala del av framtiden som olika samhällsaktörer anser 
nödvändigt, så måste den flytta in i utbildningens hjärta.  

Författaren menar att problemet består i att begreppet ”standard” inte längre kan mätas med 
industrisamhällets måttstock, det vill säga  enbart genom konkreta resultat på akademiska 
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kunskapstester. Även den akademiska inflationen innebär ett antal problem genom att det inte 
längre räcker med en utbildning för att garanteras ett avancerat lönearbete, det måste vara en 
bra utbildning, vilket enligt författaren innebär examen från högt rankade universitet. 

Vidare poängterar Robinsson (2011), har skolan organiserats enligt modernistiska principer, 
på samma sätt som fabrikerna. Liksom fabrikerna är skolorna speciella faciliteter separerade 
från omvärlden med fastställda tidsramar och regelverk och baserade på principer om 
standardisering och konformitet. Elever och studenter utgår i stora drag från samma 
utbildningsmaterial med relativt få valmöjligheter. Åldern är utgångspunkten för 
klassindelningen och utbildningen syftar till något som kommer efteråt, då eleven förväntas 
vara fulltankad och redo för omvärldens krav på kompetens. Detta linjära tänkande skapar 
onödiga problem genom att det bortser från betydelsen av ett humanistiskt förhållningssätt 
och bejakandet av den känslomässiga dimensionen, menar författaren. Den 
enperspektivistiska synen på utbildning innebär att samhället sätter likhetstecken mellan 
akademiska standarder och intellektuell förmåga. Robinsson påpekar att ”om den mänskliga 
intelligensen var begränsad till dessa förmågor, så skulle det mesta av den mänskliga 
utvecklingen av kulturen aldrig ägt rum. Mängder av analyser men inte mycket handling, inga 
praktiska vetenskaper, teknologi, inget fungerande näringsliv, ingen konst, ingen kärlek, 
känslor eller intuition” (a.a., s. 64). 

Utbildning har tre funktioner – att utveckla talanger, förnuft och medvetenhet 
(individperspektivet), att fördjupa förståelsen för världen (kulturperspektivet) och att 
tillhandahålla förmågan att försörja sig (ekonomiperspektivet), menar Robinson. Att förstå på 
vilket sätt de är sammanflätade är nyckeln till processen att transformera utbildningssystemet 
till ett system som har kreativitet och innovation i centrum. Robinson kopplar ökningen av 
självanställda entreprenörer till att förtroendet för universitetsutbildning minskar (a.a). 

Ett annat problem som Robinson (a.a) nämner är kriget om talangerna. De talanger som 
behövs för att styra i komplexa situationer är svåra att hitta, och talangerna är också svåra att 
behålla i organisationerna. Robinson (2011) noterar även de kulturella utmaningarna i form av 
skillnaden mellan de digitala infödingarna och de digitala immigranterna. Familje- och 
sällskapsliv har förlorat i attraktion till förmån för sociala medier och ensamsurfande. 
Slutligen pekar författaren på de felaktiga slutsatser om sunt förnuft som s k systemviktiga 
samhällsaktörer drar. Trots kompetensglappet, kriget om talangerna, och den extraordinära 
förändringshastigheten fortsätter systemviktiga samhällsaktörer att upprepa mantrat att det 
som behövs är förstärkning av traditionella akademiska standarder och poäng på 
standardiserade tester. Författaren tror att orsaken till det är att antagandena avseende det 
traditionella utbildningssystemet är så ingrodda i deras medvetanden, att de inte inte längre 
ser problemet. Med hänvisning till det sunda förnuftet, föreställer man sig att det 
utbildningssystem som är rådande är det enda sättet att tänka om utbildning. De kreativa 
förmågorna hos generationer av människor har offrats i onödan till förmån för en akademisk 
illusion, anser Robinson.  

Robinson (2006), menar att förmågan att tänka kreativt i en snar framtid kommer att ha 
samma dignitet som förmågan att kunna läsa och skriva. Florida (2012), tar begreppet till en 
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högre nivå genom att kommunicera att kreativitet inte är en metod för att skapa en ny 
ekonomi – utan att kreativitet rent av är den nya ekonomin. Det skulle i så fall innebära att 
den nya tiden som ibland benämns ”kunskapssamhället” inte har så mycket med behovet av 
eskalerande traditionell kunskap att göra såsom vi ofta kanske föreställer oss, utan snarare har 
sitt epicentrum i kunskaperna om kreativt tänkande och processerna förbundna med detta. Ur 
ett vidare perspektiv blir den retoriska frågan med nödvändighet vad människor ska leva av i 
framtiden när konsumismen med rötterna just i mekaniken och tillgången på billig energi, är 
hotad (Andersson, 1997). 

Begreppet ”kreativitet” framställs ibland av media som en trollformel för samhällets förmåga 
att överleva och blomstra, men medan samhällsvarelsen generellt inte har något som 
förpliktigar avseende spridningen av förståelsen och tillämpningen av begreppen, så har 
pedagogerna nu således, genom Skolverkets försorg, tilldelats den delikata uppgiften att 
förmedla kunskaper utifrån begreppens betydelse och innehåll. Nationalencyklopedien 
definierar begreppet kreativitet på följande sätt:  

kreativitet (bildning till latin cre´o 'skapa', 'frambringa'), förmåga till nyskapande, till frigörelse 
från etablerade perspektiv. Flera studier inom området visar att kreativitet inte är synonym med 
intelligens i vanlig bemärkelse. Kreativitet förbinds vanligen med värdefulla produkter på 
konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält. Man kan emellertid också ge termen en mer 
allmän tolkning som syftar på individens sätt att uppleva sig själv och omvärlden.../. 

Ju mer vi kan, desto fler kopplingar mellan olika områden kan vi göra som kan leda till 
kreativa verksamheter (Boden, 1997) Elever från bildade hem har ett försprång genom ett 
varierat ord- och kunskapsförråd, och som pedagoger kan vi ibland allt för lätt urskilja 
samhällsklasser och utbildningsnivå hos föräldrarna. Ett av skolans viktigaste uppdrag har 
sedan grundskolans införande varit att försöka jämna ut dessa skillnader genom att särskilt ge 
stöd åt de svagare eleverna. En ambition som kommit att kallas för skolans kompensatoriska 
uppgift. En avgörande faktor i sammanhanget är alltså pedagogernas förmåga att 
kunskapsmässigt kunna svara upp mot Skolverkets förväntningar gällande begreppet 
kreativitet.  

Det finns en mängd studier om kreativitet, men inte så många om just begreppet ”kreativitet”, 
och ännu färre där pedagoger eller andra samhällsaktörer dessutom gör försök att definiera 
begreppet, bedömer sina kunskaper om kreativitet och/eller sin egen kreativa förmåga. Tre, 
med uppsatsen jämförbara ansatser, kommer från Taiwan, liksom en artikel från Österrike 
med liknande frågeställningar, samt ytterligare en artikel om en liknande studie från Turkiet. I 
sökningen har databaserna Google Scolar och ERIC använts. Sökorden var olika varianter av 
”Concepts of creativity, teachers self-evaluation”. 
 
Hong och Kang (2009) har undersökt och jämfört skillnaden mellan högstadielärares 
konceptuella föreställningar om kreativitet. Studien riktar sig mot lärare inom 
naturvetenskapliga ämnen och omfattar även klassrumsundervisning, vilken inte beaktas i 
föreliggande uppsats. 44 lärare från Syd-Korea och 21 från USA har undersökts, och både 
utvalda begrepp och scenariofrågor låg till grund för resultatet. Författarna menar att lärarna 
som grupp hade föreställningar om kreativitet motsvarande tillgänglig litteratur i ämnet. Dock 
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hade varje lärare individuellt begränsade föreställningar om begreppet vilket visade sig genom 
att lärarna var för sig såg begreppet ur ett fåtal perspektiv, och därmed saknade en helhetsbild. 
Hong och Kang menar att lärarutbildningarna behöver utveckla lärarstudenternas enkla 
föreställning av begreppet så att en mer komplex bild kan framträda.  
 
Spiel och von Korff (1998) jämför skillnaden mellan hur politiker, vetenskapsmän, konstnärer 
och lärare har för föreställningar om kreativitet. Undersökningen gjordes i Österrike och i 
Tyskland och respondenterna fördelade sig mellan 14 kvinnliga lärare respektive 3 manliga 
lärare i Österrike, samt mellan 19 kvinnliga lärare respektive 6 manliga lärare i Tyskland. 
Även dessa respondenter fick ta ställning till begrepp kopplade till kreativitet, liksom olika 
påståenden. För samtliga yrkeskategorier visade det sig att 80% ansåg att kreativitet kunde 
kopplas till en process, och nästan lika många ansåg att kreativitet kunde kopplas till en 
person, vidare ansåg 60% att kreativitet handlade om en produkt, men bara 20% att kreativitet 
kunde ha med en plats att göra. Bara 10% av vetenskapsmännen, och lika många bland 
politikerna kunde föreställa sig att kreativitet kunde kopplas samman till samtliga kategorier, 
medan 50% av konstnärerna och 20% av lärarna ansåg att så kunde göras.  
 
Sammantaget pekar resultatet på att det vare sig finns skillnader mellan män och kvinnor eller 
mellan länderna. Konstnärer tycks ha störst intresse för begreppet kreativitet och kännedom 
om dess aspekter, men också lärarna har en betydligt vidare föreställning och djupare 
kunskaper än politiker och vetenskapsmän, menar Spiel och Korff.   
 
Dermir (2015) ledde en undersökning av 20 lärarkandidater inom naturvetenskapliga ämnen 
(science education) från ett universitet i Turkiet. Kandidaterna fick svara på två frågor, varav 
en ostrukturerad och den andra med flervalsalternativ. Två experter utvärderade 
undersökningsfrågorna. Syftet var att fastställa hur kandidaterna definierade vetenskaplig 
kreativitet, och hur de självskattade sig i förhållande till vetenskaplig kreativ förmåga. 
Resultatet indikerade att lärarkandidaterna uppfattade sig ha bristfällig förmåga beträffande 
vetenskaplig kreativitet, och att de var oförmögna att fullständigt förstå eller tolka begreppet. 
Författaren påpekar betydelsen av att lärare inom de naturvetenskapliga ämnena har förmågan 
att tänka kreativt då deras inflytande över elevernas kunskapsmassa och därmed också 
samhällets dito framgent, är av väsentlig omfattning: ”Teachers play an undeniably 
important role in the development and education of societies. The better a society raises 
its teachers, the more these teachers will be able to transfer their knowledge and skills to 
their students. It is especially important for science teachers to think creatively by 
examining events from a scientific perspective. For this reason, we believe that it is 
particularly important to determine the scientific creativity of teacher candidates.” (a.a., s. 
181) 
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3.   	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
	  

Det grundläggande syftet med uppsatsen är att belysa begreppet kreativitet, samt relatera detta 
till en pedagogisk kontext. Detta leder fram till två frågeställningar: 
 

•   Hur kan begreppet ”kreativitet” förstås? 
•   Hur kan begreppet ”kreativitet” relateras till en pedagogisk kontext? 
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4.   TEORIER	  	  

4.1	  Perspektiv	  på	  kreativitet	  –	  kreativitetens	  byggstenar	  

Fem experimentella perspektiv, med sin grund i analysen av den litteratur som jag kommit i 
kontakt med genom mina studier i pedagogik, konstvetenskap, design, psykologi och 
sociologi, har konstruerats. Genom att kreativiteten också blivit ett teoretiskt intresse, har den 
blivit ett övergripande livsintresse, inte bara en disciplinär inriktning eller ett fenomen att 
betrakta metakognitivt och självreflexivt medan den tillämpas. Litteratur om kreativitet som 
jag fördjupat mig i har därför växt efter hand, men någonstans måste punkten sättas.  Jag har 
också  valt bort mycket litteratur om kreativitet som inte passat för analysen.  

Perspektiven, vilka konstruerades som en produkt av min egen nyfikenhet, har jag benämnt   
kreativitetens definition, kreativitetens källa, kreativitetens uttrycksätt, kreativitetens 
förutsättningar & gränser, samt kreativitetens modeller, metoder & mätning.  

I uppsatsen använder jag dock Törnqvists (2009) olika perspektiv som raster över mina 
konstruerade perspektiv för bestämning av respektive teoretikers fokus för att klargöra 
begreppets komplexitet och binda samman två olika försök att vidga förståelsen för begreppet. 
Törnqvists bok är tämligen välkänd, och för att både för mig själv och för läsaren tydliggöra 
kopplingen, har jag valt att explicit koppla varje teoretiker jag presenterar i uppsatsen till 
Törnkvists perspektiv. Lite tillspetsat och förenklat kan man kanske säga att hans perspektiv 
är inriktat på att förklara var kreativiteten tar vägen – processer, personer, platser, produkter, 
medan mitt försök syftar till att ringa in kreativiteten och på ett djupare plan försöka förklara 
varifrån den kommer och vad den är byggd av.  

Törnqvist (2009) menar att kreativitet kan betraktas ur fyra olika perspektiv, där några 
teoretiker/forskare fokuserar på den nya produkten, andra på den skapande personen, vissa på 
den mentala processen, och ytterligare andra på den geografiska platsen. För att inte blanda 
samman de båda perspektiven har jag i fortsättningen valt att kalla Törnqvists perspektiv för 
kanaler och mina perspektiv för byggstenar. Det genererar nedanstående illustration: 

 

 

Illustration 1: Illustrationen belyser skillnaderna mellan Gunnar Törnqvists perspektiv (perspektiv i betydelsen 
kanaler) och mina perspektiv (perspektiv i betydelsen byggstenar) i föreliggande uppsats.  

Kreativitet	  

Kreativitetens	  definition	  

Kreativitetens	  källa	  

Kreativitetens	  olika	  uttryckssätt	  

Kreativitetens	  förutsättningar	  &	  gränser	  

Kreativitetens	  modeller,	  metoder	  &	  mätning	  

Den	  nya	  produkten	  

Den	  skapande	  personen	  

Den	  	  mentala	  processen	  

Den	  geografiska	  platsen	  
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Metaforiskt ser jag våra respektive perspektiv som två olika givar i kreativitetsspelet – där 
korten blandats om och förhoppningsvis genererar nya infallsvinklar även om både kortleken 
och spelet är detsamma. Oändligt många kortkombinationer är möjliga för konstruktion av 
nya perspektiv, vilka efter hand förhoppningsvis kommer att öka förståelsen för det 
tvärvetenskapliga begreppet ”kreativitet”.  

 

Kreativitetens	  definition	  

I detta avsnitt diskuteras möjliga avgränsningar för definitionen av begreppet ”kreativitet”. 
Eftersom begreppet är tvärvetenskapligt hittar vi representanter för olika discipliner, vilka har 
olika synsätt på om vad som ska räknas som kreativt eller inte. Vissa räknar in alla typer av 
kreativitet – konstnärlig, vetenskaplig, teknisk samt även vardagskreativiteten. Andra har 
betydligt snävare ramar för sin definition.  

Törnqvist (2009) konstaterar att vissa använder begreppet kreativitet i vid mening, till 
exempel i termer av en växande ”kreativ klass”, vilken i princip omfattas av alla artister och 
högutbildade, medan forskare, främst psykologer och filosofer, anser att en snävare definition 
är att föredra. Vidare menar författaren att oavsett om man tillämpar en vid eller snäv 
definition, så länkas tankeprocesserna i varandra genom att de i båda fallen rubbar invanda 
associationsbanor och tankemönster. Personer som anses kreativa har en förmåga att bryta 
invanda föreställningar, begrepp och regelverk: 

Redan på 50-talet talade forskare om konvergent och divergent tänkande. Den som tänker 
konvergent försöker lösa problem i traditionella tankebanor, steg för steg i en logisk ordning. 
Den som tänker divergent går på tvärs, väljer vägar som avviker från de gängse. (Thörnqvist, 
2009, s.176) 

Rickard Florida (2006) förordar en vid begreppsdefinition. Florida har ett urbanteoretiskt 
perspektiv och tyngdpunkten ligger på kreativitet som drivande den ekonomiska utvecklingen 
i olika storstadsregioner i USA, och har därför ett tydligt fokus på den geografiska platsen 
som drar till sig kreativa människor, och varför den gör det. Författaren delar in den kreativa 
klassen i två delar; En superkreativ kärna med till exempel forskare, ingenjörer, professorer, 
författare, poeter, filmmakare, programmerare, analytiker, förläggare och opinionsbildare osv. 
Florida definierar och förklarar den superkreativa kärnans verksamheter som följer, citat: 

I min analys är den högsta graden av kreativt arbete skapandet av nya sammanhang eller former 
som är lätta att anpassa och använda – som till exempel att designa en produkt som kan 
tillverkas, säljas och användas; att utveckla en teori eller strategi som kan appliceras i olika 
sammanhang; att komponera musikstycken som kan framföras om och om igen. De som utgör 
den kreativa klassens kärna utför regelbundet den sortens arbete; det är det de får betalt för. 
Förutom att lösa problem går deras arbete ut på att identifiera problem; de ska inte bara skapa en 
bättre musfälla utan även själva upptäcka att det faktiskt behövs en bättre musfälla. (a.a., s. 103) 

Den andra delen av den kreativa klassen utgörs av stor grupp verksamma i ett brett spektrum 
av kunskapsintensiva branscher som till exempel teknologinäringar, finansmarknaden, 
utbildning, medicinska inrättningar osv, citat: 
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Dessa människor ägnar sig åt kreativt problemlösande med hjälp av en komplex samling 
kunskap. Deras arbete kräver ofta en hög nivå av formell utbildning och följdaktligen en hög 
nivå av humankapital. Människor som har den här sortens jobb uppfinner ibland produkter eller 
metoder som visar sig vara användbara, men det ingår inte i deras huvudsakliga arbetsuppgifter. 
En sak de får betalt för är att tänka självständigt. De använder eller kombinerar 
standardperspektiv på unika sätt så att de passar i olika situationer, de använder sitt sunda förnuft 
och testar kanske någonting nytt och radikalt då och då. (a.a., s. 103) 

Robinsson (2012) uttrycker en sammanfattande definition som kort och gott; ”förmågan att 
skapa något nytt som har ett värde”, vilket måste anses som en vid definition. Robinson som 
är inriktad mot pedagogik och ofta ägnar sig åt att kritisera dagens skolsystem som han anser 
kväva den kreativitet som han menar att alla barn föds med, kan sägas ha ett fokus på den 
mentala processen – eller snarare bristen på en utbredd sådan på förekommen anledning. 
Edward deBono (1992) är en av pionjärerna inom området kreativitet och även hans fokus 
ligger på den mentala processen, och även han definierar kreativitetsbegreppet i vid mening 
eftersom han beskriver det laterala tänkandet som tillämpbar på både det han kallar 
vardagskreativitet och fokuserad kreativitet (a.a.). Dessa huvuduppdelningar kan sedan 
fördelas på olika användningsområden; förbättringar av gamla idéer (till exempel produkt- 
och systemutveckling), problemlösning genom alternativa definitioner av problemet, 
värdeskapande av befintliga tillgångar (till exempel varumärket), strategier för framtiden samt 
för motivationshöjning (eftersom människor motiveras av delaktighet) (a.a.). 

Claes Janssen (1995) gör även han en distinktion mellan det vardagliga skapandet och det 
speciella skapandet som ger upphov till ett verk i ett eller annat avseende. Det förstnämnda 
kallar han kreativitet typ 1 och det sistnämnda kreativitet typ 2. Det allmänna skapandet är en 
kreativ och självförverkligande process – men är till sin natur enkel och framkallar inga 
skuldkänslor.  

Med kreativitet typ 2 förhåller det sig annorlunda menar Janssen, eftersom det är en 
höggradigt absorberande verksamhet och kräver själsligt engagemang, eller snarare utgår från 
ett själsligt engagemang. Jansen placerar sig med sin definition därför bland dem som 
fokuserar på den kreativa personen, vars kreativitet kan ta sig allmänna och angenäma uttryck 
eller särskilda ångestladdade uttryck. Dessa särskilt ångestladdade uttryck kopplar vi 
traditionellt till den konstnärliga sfären, där konstnärer, designers, författare, filmskapare m fl 
är välbekanta med fenomenet, det vill säga skaparångesten inför utställningen, lanseringen, 
publiceringen av de verk som de under en lång tid lagt ner sin själ i och som de nu ska få 
bedömda i ett möte med en publik, efter att ha passerat galleristens kritik. Som Jansen förslår 
ovan så har de inte bara lagt ner sin själ i arbetet, de har faktiskt utgått ifrån sin själ i 
skapandet – vilken de nu ska blotta mer eller mindre offentligt.  

 

Gardner (2001) redogör för sin syn på kreativitet och lägger fokus på det omgivande 
samhällets, fältets, bedömning av en potentiellt kreativ idé inom ett specifikt område eller 
domän.  
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 ”Människor är kreativa när de kan lösa problem, skapa produkter eller väcka frågor inom en 
domän på ett sätt som ursprungligen är nytt, men som så småningom accepteras i en eller flera 
kulturella miljöer. På samma sätt är ett arbete kreativt om det först utmärker sig genom sin 
nymodighet, men slutligen accepteras inom en domän. Eldprovet för kreativitet är enkelt: Har 
domänen förändrats efteråt, i kölvattnet av ett kreativt arbete?”  (Gardner, 2001, s.108) 

Gardner menar att hans kritiker argumenterar för att fältet är uppenbart idiotiskt eller odugligt 
eftersom det ignorerat kreativa personer som fått upprättelse inom sin domän postumt, till 
exempel Emily Dickinson och Vincent van Gogh. Författaren menar dock att eftersom fältets 
bedömning är den enda mekanismen vi har för att göra rimliga bedömningar av arbeten, så är 
det den som måste gälla. Vidare poängterar Gardner att om någon inte gillar fältet inom sin 
domän, så kan vederbörande försöka skapa en ny domän och ett nytt fält, vilket var vad 
Sigmund Freud gjorde genom att skapa domänen psykoanalys och utrusta det åtföljande fältet 
med kriterier avseende de arbeten som producerades inom denna domän. Genom denna 
samhällsperspektivistiska syn på kreativitet, representerar Gardner en mycket snäv definition.    

För att sammanfatta skiljaktigheterna om en vid eller snäv definition av begreppet kreativitet, 
är det rimligt att anta att de som förespråkar en snäv definition endast räknar in den 
fokuserade kreativiteten enligt deBonos terminologi ovan eller Janssens kreativitet typ 2, 
medan de som förespråkar en vid definition även räknar med vardagskreativiteten enligt de 
Bonos terminologi och den kreativitet som Florida menar att även den delen som är 
verksamma i kunskapsintensiva verksamheter ingår. Vi kan också konstatera att 
Nationalencyklopedins definition där kreativitet förstås som omfattande både en konstnärlig, 
en vetenskaplig och en vardagskreativ dimension därmed är vid: 

 ”Man kan emellertid också ge termen en mer allmän tolkning som syftar på individens sätt att 
uppleva sig själv och omvärlden”. 

Sammanfattningsvis kan komplexiteten i kreativitetens definition sålunda sägas avspegla sig 
som diskussioner beträffande de olika tillämpningsområden – konstnärlig, vetenskaplig, 
teknisk eller vardaglig - men också genom dess kompression – vid eller snäv.  En tredje 
diskussion berör tidsaspekten; kan ett konstverk eller en innovation betraktas som kreativ 
även om den först i framtiden vinner fältets acceptans som kreativt objekt?  Vi kan endast 
konstatera att kreativitetens definition blir olika beroende  på vem vi frågar.  

 

Kreativitetens	  källa	  	  

Under denna rubrik följer ett antal teoretikers föreställningar om varifrån kreativiteten 
springer, men även de själsliga förvecklingar som ett undertryckt eller nedtryckt behov av 
autentiskt skapande kan få, avhandlas. Filosofer som Kierkegaard, Nietzsche, Camus och 
Sartre menar  att mod inte innebär avsaknad av förtvivlan utan förmåga att gå vidare trots 
förtvivlan, d v s att modet att skapa inte bryts ned av motgångar eftersom kreativitetens behov 
av att skapa hämtar sin näring ur en aldrig sinande källa.   
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Janssen (1995, s. 258), hävdar att det existentiella perspektivet är överlägset i förklaringskraft 
genom att vara ensamt vara det som förstår kreativitetens natur. Kreativitet, menar han, är ju i 
vid mening något vi alla sysselsätter oss med när vi skapar våra liv. Den avgränsade 
kreativiteten som mynnar ut i ett konstnärligt, vetenskapligt eller tekniskt verk kan ses som 
specialfall, ett ”fritt valt problem” som vi av olika orsaker känner oss manade att ta itu med. 
Kreativiteten kan gagnas som försvar eller som ett försök att kompensera brister i den 
skapandes liv, som hen istället borde åtgärda. En av det existentiella perspektivets huvudteser 
är att vi alla är både unika och vanliga. En alltför ensidig uppmuntran av uniciteten kan få 
följden att vi förlorar kontakten med vår vanlighet, vilket Janssen diskuterar i samband med 
van Goghs förhållningssätt till sitt skapande och sitt öde. En alltför ensidig uppmuntran av 
vanligheten, kan få följden att vi förlorar kontakten med vår unicitet – vår särart som ger 
upphov till de originella idéerna.   

Psykologen och lingvistikern L S Vygotskij (1995) beskriver att det är människans kreativa 
aktivitet som gör henne framtidsinriktad. Samtidigt som vi därmed har förmågan att skapa vår 
egen framtid så kan vi också förändra vår nutid. Om vi inte hade vår förmåga att fantisera, 
skapa och omskapa skulle vi bara kunna förhålla oss till historien, det vill säga  det som redan 
hänt, vilket skulle innebära att vi vore begränsade till minnen av erfarenheterna, återskapande 
av det förgångna och anpassning därtill inför och i framtiden. Kreativiteten ger oss 
föreställningsförmågan, förändringsbenägenheten, ritandet och leken i förskoleåldern och det 
teatrala skapandet i den yngre skolåldern är barnets huvudsakliga kreativa verksamhet. 
Författaren menar att fantasin är beroende av två faktorer, intellektuell och emotionell 
förmåga, att både tanke och känsla styr människans skapande (a.a).  

Robinson (2006) menar att utbildningssystemet är orsak till att barns kreativitet minskar i takt 
med att de blir äldre. Fostran och utbildning anpassar det kreativa barnet till ett samhället där 
systemviktiga samhällsaktörer avgör vad som är väsentligt och inte. Författaren anser att det 
finns stora risker med att anpassa barn till ett system som är i gungning genom dess allt 
mindre behov av förvaltande av industrisamhällets idéer.  
  
Vygotskij (1995) noterar att barnets intresse för ritande försvagas och avkyls genom 
besvikelser när barnet är mellan 10-15 år, men att det därefter kan återuppstå i en förädlad 
form som ett mer konstnärligt skapande för de elever som har en lyckosam begåvning, eller 
som får stimulans i sitt skapande genom familj eller utbildningssystemet.  
 
Intressant i sammanhanget är att Jansen (1995 s. 259) föreslår en revidering av Freuds 
berömda friskhetskriterier från ”älska och arbeta” till ”älska och skapa” då studier ju inte 
längre per automatik leder till trygghet genom lönearbete, medan författaren tydligen anser att 
kreativitet kan generera överlevnadsmöjligheter.     
 
En central teori i Jungs tankesystem som är sammanflätad med problemområdet och som 
nämnts tidigare i uppsatsen, är den om individuationen, det vill säga den process som leder 
fram till den självförverkligade människan. Förhållningssättet till en sådan utvecklingsprocess 
är att individen handlar i enlighet med sina erfarenheter – istället för i enlighet med andras. 
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Janssen (1995) menar att detta förhållningssätt är synonymt med autenticitet, det vill säga  
med att vara upphovsmannen till sina handlingar (a.a.). 
 
Hark (1993), som studerat CG Jungs tankevärld och presenterat originaltexter av honom 
citerar Jung: “Fantasin är en sammanfattning av allt kunnande i en ytterst djärv form”, Hark 
säger själv följande om fantasin: ”ty den kombinerar känslor och tankar, sinnesförnimmelser 
och det som hör intuitionen till. Denna skapande inbillningskraft lyfter upp människan ur 
hennes alldaglighet och normalitet” (a.a., s. 79). Jung menar vidare att psyket dagligen skapar 
den upplevda verkligheten, och att det är uteslutet att kalla denna ständiga process något annat 
än just fantasi:  
 

”Ömsom förefaller det som om den existerat från allra första början, ömsom framträder den som 
den ytterst djärva slutprodukt som utgör allt kunnandes kvintessens. Därför tycks mig fantasin 
vara det tydligaste uttrycket för den specifikt psykiska aktiviteten.” (a.a., s. 81)  

 
Det skapande som utgår från ett själsligt engagemang kräver mod, skriver May (1984). Med 
referens till Kierkegaard, Nietzsche, Camus och Sartre konstaterar författaren att mod inte 
innebär avsaknad av förtvivlan utan förmåga att gå vidare trots förtvivlan.  
 

Ett av de viktigaste kännetecknen på det mod som fordras är att  det förutsätter en tyngdpunkt i 
vår egen varelse utan vilken vi skulle uppleva oss som ett vacuum. Den inre ”tomheten” 
motsvaras av yttre apati, och apati leder i det långa loppet till feghet. Detta är skälet till att vi 
alltid måste förankra vårt engagemang i vår egen varelses mittpunkt. Om så inte sker kan det i 
längden inte finnas något autentiskt engagemang. (a.a., s.10) 

 
Om samhället vill undvika att människor offer för den inre tomheten, apatin och fegheten, och 
istället strävar efter att de ska uppnå förmågan att förankra sitt engagemang i sin egen varelses 
mittpunkt såsom May föreslår ovan, så att de motsvaras av ett ”bättre och mera fullständigt 
uppfyllande av människans kollektiva bestämmelse, på så sätt att man genom att ta hänsyn till 
individens egenart kan hoppas på en bättre social prestation än om denna egenart försummas 
eller rent av förtrycks”, som Jung citeras av Hark (1993, s. 210) om självförverkligande, så 
tycks anpassningen till samhället inte gynna kreativiteten och den skapande individen.  
 
Jung (1996) beskriver just förhållandet mellan individuationen, kollektivet och kravet på 
anpassning. Jung menar att den psykologiska anpassningen består av två processer där den 
ena strävar mot anpassning till de yttre medvetna livsbetingelserna, och den andra mot en 
anpassning mot de inre och omedvetna betingelserna. Människan har således inte en 
medveten bild av det så kallade självet som kan frigöras i lyckosamma fall, det är snarast 
intuitionen eller en ”magkänslan” som berättar hur vi bör handla i valsituationer, som en läcka 
från den omedvetna sfären till den medvetna. Som Jung (1996) påpekar, så kan den medvetna 
bedömningen till och med stå i motsatsförhållande till det inre omedvetna valet. När 
anpassningsprocessen blir störd uppstår neuroser – antingen som ett resultat av en misslyckad 
anpassning till de yttre betingelserna eller som en misslyckad anpassning till de inre 
betingelserna: 
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När den libido som investerats i en viss funktion inte kan tillvaratas genom att funktionen i 
fråga, däms den upp tills den når en nivå som överstiger det närmaste systemets. Därpå inträder 
en utjämning, därför att det finns potential för en sådan. Energin flyter då så att säga över till ett 
annat system. När alltså anpassningen till något inre inte äger rum däms den därför avsedda 
libidon upp till den grad att den börjar flyta tillbaka från den inre anpassningens system till den 
yttre anpassningens. Därigenom släpas sådant som är karaktäristiskt för den inre anpassningen; d 
v s fantasier uppträder i förhållandet till den reella yttervärlden. Och omvänt: när den yttre 
anpassningens system flyter över i den inre anpassningens blir karaktäristika för den yttre 
anpassningen, faktorer som har med fungerandet i verkligheten att göra, medsläpande till det 
inre (Jung, 1996, s. 227). 

 
Vi kan sammanfattande sluta oss till att kreativitetens källa springer ur människans medvetna 
och omedvetna psykologiska processer.  Denna djupt mänskliga aktivitet kan beskrivas som 
en dynamik mellan individuation och kollektiv konformitet, och att slagsida råder i samhället 
till förmån för den kollektiva konformiteten på bekostnad av människors autenticitet, vilket 
riskerar att få effekten att apati och feghet snarare än att kreativiteten blomstrar.  
 

Kreativitetens	  olika	  uttryckssätt	  	  

Detta avsnitt avhandlar de olika uttryckssätt som kreativitet kan ta sig, d v s konstnärlig, 
vetenskaplig, teknisk eller vardagsrelaterad. Som fastslogs i kapitlet Kreativitetens definition, 
har olika teoretiker olika syn på vad som kan anses omfattas av en kreativ verksamhet. Vi ska 
här bringa lite systematik till dessa olika aspekter. 

Kreativiteten – om vi förstår den i sin vidaste mening - kan delas in i två områden, 
”vardagskreativitet” (deBono, Janssen) och ”professionell kreativitet” (Florida, Gardner). 

Vardagskreativiteten kommer till uttryck som en allmän påhittighet, som till exempel att 
förbättra gräsklipparen genom att uppfinna en manick, eller att lyckas få ihop en välsmakande 
middag dagen före löning med bara fem udda ingredienser i kylskåpet, eller att sy en kjol av 
mormors gamla dukar inför en fest när garderobens innehåll känns  förlegat. Kort och kort 
handlar vardagskreativiteten om att lösa problem genom att stimulera de kreativa drivkrafter 
som en person eller grupp besitter. Grunden för dessa drivkrafter kan vara begränsad tid eller 
begränsade ekonomiska resurser, eller en intresseinriktning som gynnas av beteendet, till 
exempel naturresursmässiga ställningstaganden. 

Den professionella kreativiteten som ligger utanför den som genererar ett verk av ett eller 
annat slag, och som representeras i teorin av Florida (2006) har diskuterats under avsnittet 
”Kreativitetens definition” i föreliggande uppsats. 

Kreativitet – om den förstås i begränsad mening -  som av deBono kallas fokuserad kreativitet 
och som ger upphov till verk av ett eller annat slag, kan delas in i tre huvudområden, 1) 
konstnärlig  kreativitet 2) vetenskaplig kreativitet och 3) teknisk kreativitet. 
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Konstnärlig kreativitet 
 
Begreppen ”konst” och ”design” är ofta sammanlänkande i texter, i utbildningssammanhang 
och i vår mentala föreställningsvärld. Det finns därför anledning att följa olika resonemang 
kring skillnaderna. Innan vi går vidare är det också värt att notera att konstnärliga 
produktioner med nödvändighet inte måste bygga på kreativ talang, utan kan lika gärna vara 
produkter av teknisk skicklighet. Designade produkter behöver inte heller bygga på kreativ 
talang, men marknadsmässiga framgångar vilar oftast på kreativ talang.   
 
Haskett (2002) konstaterar att fenomenet design är lika gammalt som människans första 
grottmålningar och förmågan att skapa verktyg och redskap av det som finns tillgängligt i 
naturen. Människans förmåga har sedan successivt övergått till att manipulera naturen genom 
att tillverka dem av naturens råvaror, vidare till en abstraktionsförmåga, det vill säga  att 
analogiskt överföra den ursprungliga konkreta lösningen till andra användningsområden. 
Vidare menar författaren att design inte bara omfattas av föremål, utan också av 
masskommunikaion (till exempel reklam och PR), miljöer (till exempel för arbete, boende 
och rekreation), identiteter (till exempel organisationers och individers) och system (till 
exempel nätverk och infrastruktur). Forty (2005) poängterar att design inte ska förväxlas med 
konst och att utvecklingen genom tiderna inte handlar om produkters evolution utan om 
samhällets förändrade behov. Till skillnad från konsten, som förändras med konstnärens 
personliga utveckling, så är design förankrat i föreställningar om skapandet av det goda livet – 
vars idé växlar. Design, menar författaren, kan bäst beskrivas som förberedelser för de 
instruktioner som måste föregå en tillverkningsprocess, och att designtänkandet utgör en scen 
i den kapitalistiska historieskrivningen.  
 
Wickman (1997) skriver att det under 1800-talet upptäcktes nya material, uppfanns nya 
tekniker och nya idéer som kom att prägla 1900-talet, det vill säga  kravet på 
ändamålsenlighet, massproduktion, viljan att standardisera. Massproduktionen drev fram 
behovet av standardisering och spred förväntningar om ökad materiell standard och en 
materialistisk inställning till livet, menar författaren, och därför ansågs standardisering 
positivt och olika myndigheter växte fram i USA och Europa som hade till uppgift att 
systematisera och kontrollera olika standarder. Denna rationaliseringsiver satte 
konstnärligheten i skuggan, vilket på längre sikt fick negativa konsekvenser. Wickman 
betonar den amerikanske ingenjören Frederick W Taylors inflytande över västvärldens 
utveckling genom att standardisera arbetsmetoderna i avsikt att maximera produktionen. 
Idéerna tillämpades av till exempel Ford som genom det löpande bandet kunde rationalisera 
produktionen och sänka priserna dramatiskt, och i Sverige ansåg Husmodersförbundet att 
idéerna borde tillämpas för att rationalisera hemarbetet.  Under 1800-talet hade känslan för 
formen förtvinat till förmån för funktion, material och teknik, menar Wickman, vilket ledde 
fram till en estetisk klagan över tingens själlöshet. Det är i denna belysning som en 
konstnärlig dimension fogas till de tillverkningsrelaterade processerna. Pope (2005) menar att 
de avantgardistiska konstnärerna strax efter sekelskiftet suger upp ingenjörstänkandet och 
diskuterar i samband med presentationen av propellern, ifall ingenjörskonsten har upphöjts 
till, och möjligen till och med överträffat konsten. Den högsta formen av skapande ansågs vid 
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denna tid därför vara uppfinningar. Den här typen av kollisioner mellan två världar är 
grundläggande för förståelsen av begreppet kreativitet eftersom tiden representerar en 
transformationspunkt från de traditionella föreställningarna om skapande till idéer om en 
glänsande och fartfylld framtid, ett kreativitetens paradigmskifte, menar Pope.  
 
Yrket designer, som med sina frilanskontor kom att markera skillnaden mellan sig själva och 
tillverkningsprocessen, växte fram i USA under slutet av 1920-talet, och bottnar i att några 
klarsynta producenter, men framför allt ett antal kreativa och och kommersiellt medvetna 
personer med en bakgrund i världar där kommunikationen står i centrum, till exempel teaterns 
och reklamens, insåg att de massproducerade varorna inte tillräckligt motsvarade olika 
marknaders krav. Detta enligt Hald (1997, s.123) vilken konstaterar att det gemensamma för 
dessa kreativa individer är att de besatt en ”konstruktiv och visuell begåvning, ett 
kommersiellt engagemang och en optimistisk framtidstro”.  
 
Den franske sociologen, semiotikern och kulturkritikern Baudrillard (1968) kritiserar att 
systemet har skapat en pseudovalfrihet mellan konsumtionsvaror med bara marginell skillnad, 
med ständiga uppdateringar som pressar fram pseudobehovet att alltid konsumera de nyaste 
statusobjekten, det vill säga ett system som har som målsättning att inlemma människan allt 
mer i den rådande kulturen, trots att aktörerna med sina begränsade variationer av 
serietillverkade produkter kommunicerar  och utlovar en känsla av särart. Med Baudrillards 
egna ord, citat: 
 

Först en kritisk blick avslöjar friheten som formell, och att individanpassning i själva verket är 
en olycka för den enskilde. Även om valet redan träffats och reklamen startar en viljeakt som får 
gå på tomgång (med olika märken för samma produkt, skenbara skillnader, varierande 
förpackningar med mera) bör det framhållas att även ytliga skillnader är verkliga när de värderas 
som sådana. Hur skulle man kunna bestrida att någon som köper en blommig papperskorg eller 
en ’antimagnetisk’ rakapparat är precis lika glad som han verkar? Ingen behovsteori framhåller 
upplevelsen av en viss tillfredsställelse framför en annan. Om kravet på personligt värde är så 
djupgående att det i brist på annat uppträder i ett ’individanpassat’ objekt, kan man då ifrågasätta 
den tendensen, och i kraft av vilket ’äkta’ inneboende värde? (a.a., s.113)  

 
  
Om vi tittar tillbaka på Baudrillards reflektioner ovan, så har konsumismen och 
designsamhället kommit att innebära att människor invaggats i en föreställning om sig själva 
som kreativa med rötterna väl förankrade i en autentisk individualitet, medan sanningen enligt 
författarna snarare är att rötterna är löst hängande i konsumismen, med 
pseudoindividualiteten, det vill säga  individualismen som motor.     
 
Dock menar Pink (2009) att ”nationernas välstånd och individernas välbefinnande nu är 
beroende av att det finns konstnärer. I en värld som berikats av överflöd men splittrats av 
automatisering och utlokalisering av tjänstemannajobb, där måste alla, oavsett yrke, öva upp 
sin konstnärliga känslighet. Vi kan inte alla bli en Dali eller Degas, men idag måste alla vara 
designers.” (a.a., s. 109) Pink sätter således konstnärligheten som utgångspunkt för 
designbegreppet, och genom några exempel på amerikanska skattefinansierade 
gymnasieskolor i socialt tuffa områden som har estetiska ämnen som utgångspunkt för allt 
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ämneslärande för övrigt – får eleverna genom läroplanen i design en modern version av 
utbildning i de fria konsterna. Pink citerar Haskett: ”Design, avskalad till sin kärna, kan 
definieras som den mänskliga benägenheten att forma och skapa vår miljö på sätt som saknar 
motstycke i naturen, att se till våra behov och ge mening åt våra liv.” (Pink, 2009, s. 91), 
liksom Paola Antonelli, museiintendent för arkitektur och design på Museum of modern art, 
New York: ”Bra design är en renässansattityd som kombinerar teknik, kognitiv vetenskap, 
mänskliga behov och skönhet för att skapa något som världen inte visste att den saknade.” 
(a.a., s. 95)  
 
 
Vetenskaplig och teknisk kreativitet 

Som Johnsson (2010) förmedlar, har goda idéer inom olika tekniska fält  historiskt bevarats 
från generation till generation så länge de haft betydelse för överlevnad och utveckling – 
medan andra har kommit och gått. Det är genom behov och tankekollisioner i en kaotisk 
omgivande miljö som nya idéer uppstår, menar författaren – eller gällande renässansens 
kreativitet - i kölvattnet av en utbrytningsprocess ur en sträng och idéfattig medeltid . Från ca 
år 60 000 fvt till ca år 10 000 fvt omfattades den tekniska kreativiteten av ett fåtal 
uppfinningar som överlevt till vår tid, till exempel båtar, pilbågar, kläder, synålar och 
krukmakeriet och något senare repet. Runt ca år 10 000 fvt uppstod jordbrukssamhället som 
ett svar på minskad tillgång på betesdjur tillsammans med en kraftig befolkningstillväxt, och 
med det följde behovet av till exempel korgar, konstbevattning, djurhållning. Med 
civilisationernas behov av specialister och ekonomiskt utrymme för andra faciliteter utöver de 
mest nödvändiga, uppfanns ca 3 000 år fvt till exempel hjulet, akvedukten, pappret, linjalen, 
plogen, brödet, silket, tvålen, kammen, skrivkonsten, kanalen, cementen, smältugnen, 
segelbåten och gatubeläggningen (Johnson, 2010).  

Den vetenskapliga kreativiteten kopplar vi gärna till universiteten och ser forskning som en 
självklar del av den verksamheten, menar Liedman (2010). Snarare förhåller det sig så att 
utvecklingen av universiteten har skett i skikt, där medeltiden utgör det understa. Universitas 
betyder skrå, berättar författaren och därmed utgör de lärdas skrå ett bland de andra – till 
exempel tunnbindarnas, skomakarnas och bagarnas. Liedman konstaterar att universiteten 
alltid varit fria i den mån att de ansetts uppfylla ändamål som någon stark kraft i samhället 
anser viktiga, och under medeltiden var denna starka kraft synonym med kyrkan. Avgörande 
för universitetens framgång var avhängig förmågan att balansera olika herrar mot varandra, 
och man kunde också dra nytta av borgerskapets stöd eftersom de lärdas skrå stärkte deras 
makt och anseende. Nästa skikt, menar författaren hör samman med de européiska staternas 
växande administration, och ett kollegiesystem med mäktiga ämbetsmän etableras var uppgift 
var att lösa verksamhetens problem i konsensus. Systemet anammades även i Sverige, och 
under reformationen blev staten huvudman för universiteten när kyrkan och staten förenades. 
Det tredje skiktet underifrån, menar Liedman, brukar ha en enkel beteckning: Humboldt, efter 
Wilhelm von Humboldt som var portalfigur i förnyelsen av skola och universitet i Preussen i 
början av 1800-talet. Universitetet i Berlin blev mönsterbildande både i tyska stater, i 
Skandinavien och senare även i en vidare krets. Det var först med Humboldts program som 
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utbildning och forskning ansågs ha en logisk länkning, eftersom båda sysslar med processer 
utan slut genom att varje studie- och forskningsresultat ständigt genererar nya frågor att 
utforska (Liedman, 2010).   
 
Thufvesson (2006) berättar om Alfred Nobel, vars far lockades till Ryssland i egenskap av 
driftig uppfinnare som kunde generera kunskap, produkter och arbetstillfällen.  Den fattige 
svensken Immanuel Nobel, vars största intresse var minor, lyckades bra som fabrikör, 
uppfinnare och maskinkonstruktör i S:t Petersburg, och beslutade sig för att stanna och 
skickade därmed efter sin familj från Stockholm. Bröderna Nobel fortsatte i faderns fotspår, 
och Alfred som är den mest kände uppvisade många av de typiska karaktärsdrag som tycks 
finnas hos särskilt kreativa personer, menar Tufvesson. Han hade en mängd intressen och var 
energisk, han var uppfinnare och affärsman och talade fem språk, var beläst och funderade ett 
tag på att bli författare. Med andra ord, menar Tufvesson – Alfred Nobel lät hela hjärnan 
arbeta. Alfred Nobel avled 1896, men fortsatte att gynna vetenskap, litteratur och fredsarbete 
genom sitt välkända testamente.   
 
Mellan år 1901 och 2008 har 789 personer och 20 organisationer tilldelats vetenskapliga pris 
till Nobels minne, skriver Törnqvist (2009). Orsaken till att antalet pristagare är oväntat 
många, är att det på senare år blivit allt svårare att urskilja vem som i första hand stått för det 
vetenskapliga genombrottet – och därför har två eller flera personer fått dela på priset. 
Författaren menar vidare att den prestige som Nobelprisen generar är ett mått på den 
internationella status som prisen uppnått, och att universitetens rankningar kopplas till antalet 
pristagare vid respektive lärosäte. 
 
Sammanfattande kan antas att design genom sin marknadskoppling i huvudsak kan definieras 
som ”kreativitet som har ett värde på marknaden nu” till skillnad från konst som inte är 
kopplad till en marknad utan bara till konstnärens personliga ekonomiska behov av att sälja 
sina verk, i huvudsak kan definieras som ”kreativitet som har ett värde på marknaden nu eller 
i framtiden”. Det nya begreppet design har sin koppling till konstnärligheten – dess moder.  
 
Beträffande den tekniska och vetenskapliga kreativiteten kan vi sammanfattande konstatera 
att den förstnämnda har praktiserats så länge det funnits människor med behovet att överleva, 
medan den vetenskapliga kreativiteten med nödvändighet inte kan vara äldre än vetenskapen 
själv.  Värt att notera är att det är inom de olika designprocesserna som alla tre uttryckssätten 
av kreativiteten – den konstnärliga, den vetenskapliga och den tekniska kreativiteten förenas 
genom designens koppling till funktion och marknad till skillnad från den fria konsten. För 
övrigt tycks den design som är kopplad till industrin och kommersialismen vara utsatt för en 
kritisk analys, då den antas utarma de inre värdena till förmån för ekonomisk profit och enbart 
erbjuder en illusion av valfrihet och individualitet. Den pågående omladdningen av begreppet 
tycks innehålla ökade humanistiska värden, en fördjupning och utveckling av de mänskliga 
drivkrafterna att skapa utifrån verkliga livsval och äkta individualitet – autenticitet.  
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Kreativitetens	  förutsättningar	  &	  gränser	  

Under	  denna	  rubrik	  diskuteras	  de	  föreställningar	  som	  finns	  i	  	  aktuell	  litteratur	  som	  
författaren	  haft	  tillgång	  till	  beträffande	  vad	  som	  främjar	  och	  begränsar	  kreativitet.	  Aspekter	  
som	  t	  ex	  uppväxt,	  levnadsomständigheter,	  mentalsjukdom,	  ålder,	  liksom	  individens	  förmåga	  
att	  visualisera	  och	  behärska	  symbolsystem,	  hens	  intelligensfokus	  och	  socialpsykologiska	  
faktorer	  presenteras	  av	  teoretiker	  ur	  skilda	  discipliner.	  	  

Kreativitetens	  förutsättningar	  

de Bono (1992) poängterar att det finns en hel uppsättning missuppfattningar om kreativitet, 
vilka han skarpt tillbakavisar. Han pekar på följande missuppfattningar, t ex att den kreativa 
förmågan är medfödd och inte kan tränas upp eller att den kreativa förmågan står i direkt 
proportion till intelligensen. 

Istället menar de Bono att sanningen om kreativitet är att den i allra högsta grad är möjlig att 
träna upp och att den kan, men behöver inte, stå i direkt proportion till intelligensen. En 
intelligent människa som lärt sig tänka kreativt har dock alla trumf på handen.   

Robinsson (2011) uttrycker explicit att utan vår visualieringsförmåga är kreativiteten omöjlig 
- allt skapande börjar inuti våra huvuden som en vision. Vi kanske inte kan förutse framtiden 
med hjälp av vår visualiseringsförmåga, men vi kan bidra till att skapa den. 
Föreställningsförmågan befriar oss från våra levnadsomständigheter och innehåller 
möjligheter att skapa vår framtid. Som författaren påpekar kan vi dock föreställa oss vad som 
helst hur länge som helst i våra tankar, men det är först när vi skrider till handling som 
kreativiten uppstår, när idén ger ett synligt avtryck i världen på ett eller annat sätt. När teorin 
övergår i praktik med andra ord. Kreativitet kan beskrivas som tillämpad 
visualiseringsförmåga, och på samma sätt kan innovation beskrivas som tillämpad kreativitet, 
menar författaren.  

Vidare beskriver Robinson (a.a.) en annan förutsättning för mänsklig kreativitet; 
representationen, förmågan att tänka symboliskt. Språket är det mest uppenbara exemplet, hur 
barn lär sig att ljud kan innehålla mening, och att bokstäver kan representera ljuden. Genom 
våra symbolsystem har vi kunnat skapa former för olika typer av språkliga verk, matematik, 
liksom inom konsten, vars uppgift är att tolka och gestalta idéerna och känsloströmningarna i 
världen. 

En annan viktig förutsättning för kreativitet är risktagandet, menar Robinson (a.a.), det vill 
säga att den som inte beredd på att misslyckas, sannolikt aldrig kommer att komma på några 
originella idéer. Författaren poängterar kritikens betydelse i kreativa projekt, som vid rätt tid 
och tillfälle kan leda fram till omvärderingar och förbättringar. Vid fel tillfälle kan kritik dock 
ta död på idéer som kunde blivit livskraftiga. I de flesta fall är det omöjligt att färdigställa ett 
kreativt arbete i en enda fas, istället behövs ett flertal faser som tillsammans leder fram till ett 
slutgiltigt resultat.   



23	  
	  

Gardner (1993) analyserar sju kreativa personer, verksamma i den moderna eran. Genom att 
belysa Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham och Gandis liv och verksamhet, 
framträder vissa mönster. Garders huvudbegrepp generellt är individ, fält och domän, där 
fältet består av bedömare av kreativa idéers kvalitet och domänen utgörs av ett avgränsat och 
etablerat kunskapsområde.  

Gardner intar både ett nomotetiskt och ideografiskt perspektiv, det vill säga  att han försöker 
finna samband mellan kreatörerna, liksom det unika med var och en av de utvalda 
kreatörerna. Den genomsnittlige kreatören som han kallar E.C. (Exemplary Creator) beskrivs i 
förkortade ordalag: 

E.C. kommer från ett lokalsamhälle bortom centralmakt och samhällsinflytande, men inte så 
långt borta att familjen är avskurna från vad som pågår i omvärlden. Familjen är vare sig 
fattig eller rik, och kreatören lever ett rimligt komfortabelt liv i materiell mening. Atmosfären 
är mer korrekt än varm, och kreatören känner sig något udda i förhållande till familjen, men 
har närmare band till någon av föräldrarna, men är ofta ambivalent. Oftare är banden starkast 
till en ”nanny” eller hushållerska eller någon annan mera fjärr medlem av familjen.  

E.C:s familj är inte högutbildade men utbildning värdesätts högt liksom framgång och 
förväntningarna är höga. De är typiska medelklassfamiljer, ambitionsrika, respektabla och 
värderar hårt arbete. Kreatörens styrkor visar sig sig i tidig ålder och familjen uppmuntrar, 
men förhåller sig ambivalenta på grund av osäkerhet kring hur väl begåvningen kan passa in i 
etablerade yrkeskategorier. Atmosfären präglas av moraliska förpliktelser och en 
samvetsgrannhet utvecklas som kan vara till nackdel, och E.C. går ofta igenom en religiös fas 
som innebär ett avvisande av en gudstro, som ibland återkommer senare i livet.  

Som ungdom verkar den kreative ha vuxit ur sin miljö, eftersom hen redan ägnat 10-talet år åt 
sitt specialintresse (sin domän) och behöver mäta sig med förmågor utanför lokalsamhället. I 
staden upptäcker E.C. att en mängd jämlikar som delar intresset, deltar i domänens 
organisationer och når nya höjder. Ibland rör sig den kreative i direkt riktning mot 
specialintresset, men ibland ägnar sig hen åt andra intressen parallellt innan det kristalliserade 
ögonblicket uppstår. Mer eller mindre snabbt hittar E.C. ett problemområde inom sitt 
specialintresse som har potentialer att utmana domänen. Detta blir ett laddat ögonblick, och 
härefter isolerar sig ofta den kreative från sina jämlikar eftersom hen måste arbeta främst på 
egen hand. Intuitivt känner E.C att hen är ett genombrott på spåren, och förvånande nog 
behöver E.C. i detta kritiska skede både kognitivt och känslomässigt stöd för att upprätthålla 
modet att gå vidare. Utan ett sådant stöd riskerar hen någon form av sammanbrott.  

Under lyckliga omständigheter kommer åtminstone ett genombrott, som fältet ganska 
omgående erkänner som ett kraftfullt genombrott. Därefter kommer en känsla av flow och E 
C är villig att satsa all sin tid på specialintresset, blir en osocial masochist och känner ibland 
att hen har en pakt med Gud. Hen väljer professionell perfektion istället för ett balanserat liv, 
är självsäker, stolt och envis och erkänner inte gärna sina misstag. Tack vare det hårda slitet, 
energin och engagemanget kommer ofta ett andra genombrott efter ytterligare 10-talet år.  
Detta är ofta mindre radikalt, och ofta kopplat till det första genombrottet.  Med åren avtar 
förmågan, särskilt inom vetenskapen – och ofta tar yngre förmågor över genombrotten. E.C. 
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blir istället en högt värderad kritiker och kommentator. Hen lever länge, får många efterföljare 
och bidrar till domänens utveckling till hen dör (Gardner, 1993 ss. 360-362). 

 

Gardners idiografiska analys  

Individnivån 

Gardner (1993) som har ett kognitivt perspektiv på de kreativa individerna har undersökt deras 
intellektuella styrkor respektive svagheter vilket visar att både de starka och svaga 
intelligensfokus som framkommer är spridda. Vidare har deras personlighet och motivation 
analyserats och Garder menar att individer av E.C.-typ har mycket gott självförtroende, är 
alerta, okonventionella, hårt arbetande och intill besatthet engagerade i sitt arbete. Författaren 
anser dock att dessa personlighetsdrag kan ha tolkats alltför positivt, och att det goda 
självförtroendet är en produkt av egoism, egocentricitet och narcissism. I sitt 
självabsorberande tillstånd har de inte bara fokuserat på sin egen verksamhet, utan också 
vunnit segrar på andra individers bekostnad.  

Ett karaktäristiskt drag som Gardner lagt märke till hos kreatörerna är mixen av barnsligt och 
moget beteende som kan uppenbara sig både i personligheten och i idévärldarna. Den kan 
vara positiv, som en barnslig uppsyn av oskyldighet och fräschhet, eller  negativ, som barnslig 
själviskhet och hämdlystnad. 

De socialpsykologiska aspekterna har också likheter och skillnader mellan kreatörerna, 
skriver Gardner. Ovillkorad kärlek och värme präglade inte uppväxten, snarare var 
tillgivenheten kopplad till kreatörernas prestationer. En protestantisk etik och ett strikt 
förhållningssätt höll barnen uppgiftsinriktade och kunde avancera snabbt i sina studier inom 
sina respektive områden. Intressant är att samtliga kreatörer revolterade mot kontroll och 
förtryck. Gardner anser att ett så rebelliskt beteende som samtliga uppvisade inte hade varit 
möjligt utan två faktorer: 1) En tillräcklig begåvning för att våga tillåta sig möjligheten till ett 
liv annorlunda jämfört med ens förebilder och 2) positiva förebilder i barndomen som ger 
löften om ett kreativt liv. Även om de sju kreatörernas barndom var strikt och konservativ, så 
fick de ändå hintar i eller kring familjen om att det var tillåtet att sticka ut så länge det kom 
kreatören till godo. Trots den support som kreatörerna fick av sina familjer, genomsyrade 
marginaliteten arbetet. Vissa var t o m marginaliserade av födseln: Einstein och Freud var 
judar i tysktalande länder, Graham som kvinna i en mansdominerad värld. Andra var 
marginaliserade genom sin födelsesituation, av eget val eller av nödvändighet: Gandhi från 
Indien i det Brittiska imperiet; den ryske Stravinsky i västeuropa och i USA; Amerikanske 
Eliot i London; spanjoren Picasso i Paris. Inte desto mindre använde sig kreatörerna av sin 
marginalitet som hävstång i sina arbeten – genom sina domänval och de arbetsmetoder de 
använde. Intressant är att de – när de riskerade att sugas upp i etablissemangets varma 
omgivningar – ändrade kurs för att åtminstone uppnå intellektuell marginalitet. Denna 
beslutsamhet att stanna i marginaliteten, och viljan att ge upp mycket för det tillståndet, är det 
för enkelt att säga att de helt enkelt var otillgängliga för andra människor, menar Gardner som 
också föreslår att minst två andra mönster är uppenbarade: 1) Kreatörerna bytte ofta miljö från 
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en period i livet där de kände sig hemma med många sociala kontakter, till en period av 
maximal isolering kring tiden för sina största genombrott, bara för att senare återvända med 
större acceptans för omvärlden senare i livet. 2) I perioden med deras största isolation, 
behövde och närdes kreatörerna av en eller några få speciella relationer till stödjande individer 
(Gardner, 2010). Beträffande kreatörernas livsmönster, produktivitetens kurva, så talar 
författaren om en 10-årsregel. Det finns inget magiskt i detta, menar han, eftersom det tar 
ungefär 10 år att bemästra en domän. Gardner menar att tiden för genombrott och fulländat 
arbete kan variera, men att 10-årsregeln är tillämpbar på alla. Produktiviteten varierar, men 
det finns dock en koppling mellan kreativitet och hög produktivitet, menar författaren, men 
det som är slående för samtliga är att de arbetade varje dag	  (a.a).	  

 

Domännivån 

Gardner (1993) menar att Wallas beskrivning av den kreativa processen i fyra steg 
(förberedelse, inkubation, uppenbarelse, revision) inte tillräckligt täcker upp för 
komplexiteten eftersom domänerna har så olika konstitution som kreatörerna måste förhålla 
sig till. Dels därför att de symbolsystem som kreatörer har att hantera är så olika att man inte 
bara kan klumpa ihop dem till ett enda, dels därför att de kreativa aktiviteterna är så olika för 
olika domäner och därför inte heller kan sammanfattas till en enda. Symbolsystemen liksom 
de kreativa aktiviteterna tar olika lång tid att lära sig, och det är en förklaring till varför 
genombrott kan dröja för vissa kreatörer. Gardner har identifierat fem olika typer av kreativa 
aktiviteter (a.a., ss. 373-374): 

1.   Att lösa ett specifikt problem (oftast ett vetenskapligt sådant). Einsteins tidiga 
arbeten, till exempel om den Brownska rörelsen, speglar denna ansats. 
Stravinskys reorkestreringar av klassiska verk, utgör exempel på från en annan 
domän.  

2.   Att utveckla ett allmänt idésystem. Både Einstein (relativitetsteorin) och Freud 
(psykoanalysen) kommer alltid att förknippas med sina respektive idésystem. 

3.   Att skapa en produkt. Konstnärer skapar småskaliga alster, till exempel skisser 
och poem, men också storskaliga produkter som till exempel muralmålningar, 
operor eller romaner. Dessa verk förkroppsligar idéer, känslor och koncept, 
men är inte så väl beskrivna som vetenskapliga vinningar är. Snarare är de ofta 
högst originella exempel på arbeten inom en genre, eller speglar försök att 
initiera en ny genre. Picasso, Stravinsky och Eliot hör hemma inom detta 
område, liksom Graham i sin roll som koreograf.  

4.   Att utföra något med särskild stil. I dans eller drama förkroppsligar den 
individuelle kreatören ett verk inom konstformen, men utförandet kan inte 
skiljas från denne person som i ett visst historiskt ögonblick gestaltar det.  
Utförandet kan beskrivas på en mängd olika sätt, men det finns alltid 
möjligheter att utveckla, improvisera och tolka. Både kroppens förmåga och 
och det historiska ögonblicket skapar ramarna för utförandet. 
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5.   Att driva ett skapande projekt med höga insatser. När någon ger sig på den 
politiska eller andliga arenan, blir individens ord och handlingar den terräng 
där kreativiten visar sig. Gandhi som visserligen hade briljanta och våghalsiga 
idéer, men till syvende och sidst var det hans förmåga att uppträda trovärdigt 
inför sina anhängare och inför resten av världen. Som dygdig förebild i ett 
speciellt historiskt ögonblick byggde Gandhi en mission, som till skillnad från 
dansarens eller skådespelarens villkor, var riskfull. Risker beträffande 
säkerhet, hälsa och till och med beträffande livet självt är ständiga följeslagare 
för personer som spelar med så höga insatser. 

Gardner (1993) identifierar en tredje dimension av inkubationsfasen – utöver typen av 
symbolsystem och typen av kreativ aktivitet. Denna omfattas av de särskilda ögonblick under 
färden mot det kreativa genombrottet eller utförandet, citat: 

Rather than simply speaking of gererically of incubation, one needs to configure such 
dimensions in light of whether one is dealing (1) with words, gestures, or mathematical concepts 
for example; (2) with the solving of a problem, the creating of a work, or influencing of behavior 
among individuals living in one´s community; and (3) with the period of conceptualization, the 
execution of the work, or the actual time when a performance is unfolding. (a.a., s. 375) 

Gardner påpekar att domäner inte bara skiljer sig genom sina symbolsystem och kreativa 
aktiviteter, de skiljer sig också strukturellt i en given historisk tid. Den fysiska domänen är 
den enda som kan anse sig representera ett vetenskapligt paradigm eftersom alla verksamma i 
den är överens om de etablerade reglerna och normerna. Psykologi på Freuds tid, och även 
psykologi idag, är förparadigmatisk eftersom principfrågorna skiljer sig mellan de 
rivaliserade skolorna, dock inte inom skolorna där verksamma ömsesidigt har en 
överenskommelse kring fenomen och forskningsresultat. Med det är inte sagt att de fysiska 
domänerna inte förändras paradigmatiskt, på Newtons, Maxwells och Faradays tid var 
paradigmet annorlunda jämför med idag. (Författarens anmärkning: En förklaring av den så 
kallade Strängteorin skulle dramatiskt förändra den fysiska domänens paradigm) Einstein 
kunde, med bara lite skepticism i begynnelsen, presentera sina idéer och tämligen snabbt få 
dem accepterade. Å andra sidan ligger det i paradigmatiska domäners natur att sträva mot 
mittpunkten, och därför fick Einsteins paradigmskapande en plats i historien, och yngre 
vetenskapsmän tog över och byggde vidare på hans bidrag till vetenskapen och fortsatte hans 
gärning att influera domänernas utveckling. Ingen av de andra kreatörerna behövde 
konfrontera ett paradigm, men påverkade sina domäner med livslånga gärningar. Eliot 
undantagen eftersom domänen lyrisk poesi är en som förändras hastigt och snabbt anser 
verken föråldrade. Det finns få undantag till denna regel, menar Gardner och även om Eliot 
försökte förlänga sin tid i rampljuset med pjäser och litterär kritik, så upphörde han att 
påverka domänen. Detsamma kan delvis sägas om Graham eftersom hon tvingades sluta 
dansa av hälsoskäl (a.a).  
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Fältnivån 

När kreatörerna har börjat avancera i de respektive valda domänerna, möter de andra individer 
som de ofrånkomligen måste interagera med. Vanligast är också att de skaffar sig en eller 
flera mentorer och om kreatören är någorlunda framgångsrik, så kommer hen också i sitt 
kölvatten att samla kollegor, rivaler och anhängare, och hen kommer också att bli mer eller 
mindre indragen i politiska slag vilka påverkar förutsättningarna för framgång, menar Gardner 
(1993). 

 

Gardners nomotetiska analys 
 

Fastställda asynkronier 
 

Gardner (1993) menar att det i abstrakt mening inte har någon betydelse hur kreativ en 
människa är, om inte denne kan koppla sig till en domän och producera arbete som blir 
värderat av ett relevant fält. Om inte detta sker finns inga möjligheter att besluta om en 
persons kreativitet. Det som verkar definierande för en kreativ person är dennes förmåga att 
dra fördel av en uppenbar svårighet att få direktkontakt mellan några av de tre noderna i 
kreativitetens triangel (a.a., s. 380) 
 
 

 
 

 

 Illustration	  2:	  De	  tre	  noderna	  i	  kreativitetens	  triangel	  enligt	  Gardner.	  

Obalanser kan uppstå på sex olika sätt: Inom individen, inom fältet, inom domänen, mellan 
individ och fält, mellan individ och domän och mellan fält och domän. Individer som 
undviker obalanserna kan mycket väl bli underbarn eller experter, men är troligen inte 
kreativa. De som å andra sidan upplever obalanser på alla sätt riskerar att bli överväldigad och 
söker sig bort från området. Gardners hypotes är att en individ kan anses kreativ om hen erfar 
flera obalanser men fortfarande stå fast vid sina strävanden. Här blir begreppet marginalitet 
intressant, anser författaren: 

By definition, most individuals are not marginal within their community; hence, to the extent 
that there is a larger proportion of marginal individuals within the ranks of the creative, one has 
evidence that asynchronies may actually be associated with creative output in a statistically 
verifiable way. But it seems equally true that creative individuals, once they have felt the pain 
and pleasure of asynchrony, often continue to seek asynchrony, even as many other individuals 
“escape from freedom” and rush to the comfort of majority status. 
I maintain that each of our individuals stands out in the extent to which he or she sought 
conditions of asynchrony, receiving a kind of thrill or flow experience from being “at the edge” 
and eventually finding it difficult to understand why anyone would not wish to experience the 
fruits of asynchrony. (a.a., s. 381) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Individ	  

Domän	   Fält	  
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Gardner (1993) menar att kreativa individer verkligen skiljer sig från de som inte sticker ut på 
något sätt, och de kreatörer som han studerat har det gemensamt att de är annorlunda och att 
graden och typen av obalanser som de representerar har varit mer fruktbara än andra 
verksamma i samma domäner. I brist på övertygande värderingsmetoder både avseende 
asynkronicitet och fruktbarhet, så poängterar författaren att hans hypotes inte kan verifieras.  

 
Två uppdykande teman  

 
Medan undersökningen av kreatörerna pågick, uppstod två återkommande teman som Gardner 
(1993) har kallat Matrisen för stöd vid tiden för genombrottet och Den Faustianska pakten 
och det kreativa livet (s. 384). Den förstnämnda avser betydelsen av det emotionella och 
känslomässiga stöd som funnits kring kreatörerna vid tiden för deras genombrott. Samtliga 
hade en särskilt betydelsefull närstående person eller några närstående personer som har 
kunnat stötta kreatören i både professionell och personlig mening. 

Gardner (a.a.) menar att grunden för dessa nära relationer ligger i att kreatören haft en 
känslomässig och kognitivt stödjande kommunikation med någon av föräldrarna eller en 
annan närstående i barndomen och föreslår därför att (a.a., s. 386): 

My claim, then, is that the time of creative breakthrough is highly charged, both affecivily and 
cognitively. Support is needed at this time, more so than at any other time in life since infancy. 
The kind of communication that takes place is unique and uniquely important, bearing closer 
resemblance to the introduction of a new language early in life, than to the routine kinds of 
conversations between individuals who already share the samt language. The often inarticulate 
and still struggling conversation also represents a way for the creator to test that he or she is stil 
sane, still understandable by a sympathetic member of the species.  

Den Faustianska pakten och det kreativa livet avser den legend som uppstått med Goethes 
Faust, som ingår en pakt med djävulen för att uppnå fördelar. Det finns en utbredd 
föreställning om att kreativa individer måste betala ett pris för få behålla sina gåvor, menar 
Gardner, som konstaterar att detta på ett sätt måste vara sant eftersom kreativ verksamhet 
kräver kontinuitet och mycket träning och fokusering. Å andra sidan är denna föreställning en 
fantasiprodukt, framhåller författaren, för varför skulle vi tro att en kreativ individ måste stå i 
kontakt med en personlig Gud eller en privat djävul? (a.a) 

Gardner noterar dock att de undersökta kreatörerna, för att få behålla sina gåvor, i sina 
beteenden och i praktisk mening var förvånande vidskepliga, irrationella och tvångsmässiga. 
Ofta blev kreatörerna tvungna att offra personliga relationer för att kunna fokusera på sitt 
arbete. Typen av ”pakt” kan variera, men dess orubblighet kvarstod. Kreatörernas 
uppoffringar diskuterades inte i allmänhet i termer av ”pakter”, men författaren menar att de 
antyder en sorts semimagisk eller semimystisk föreställningsvärld som västvärlden kommit att 
associera till med Dr. Faust och Mefistofeles. Likaså har de en religiös valör, som om varje 
kreatör förhandlat fram ett förslag med en personlig Gud. 
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Gardner sammanfattar sina iakttagelser (1993, s. 387): 

But I believe that the two emerging themes do open a unique window into the experience of 
being highly creative. If one feels in possession of (or possessed of) an enormous talent, one 
may feel well that the talent comes with a price; and one may seek to make that covenant as 
explicit and unmistakeable as possible. By the same token, when one is working at the edge of 
one’s creative powers, invading territories never touched before, the need for help and support is 
unprecently great; at least in some ways, the best model for this is the time, shortly after birth, 
when the caretaker helps the infant make initial sense of a new world.   

May (1984) som har det psykoanalytiska perspektivet på skapande, menar att förutsättningen 
för skapande är mod, och att alla yrkesområden kräver ett skapande mod för att utvecklas, och 
att det därför behövs modiga människor som kan bedöma och styra förändringar i samhällets 
olika sfärer. Det skapande modet innebär att upptäcka nya former, nya symboler och nya 
mönster som ett nytt samhälle kan byggas på, och de människor som direkt och omedelbart 
tillhandahåller de nya formerna och symbolerna är konstnärerna – dramatiker, musiker, 
målare, dansare, poeter. De ger gestalt åt sina fantasiföreställningar, men eftersom också 
upplevelsen av verken är en skapande handling, förändras människors världsbild genom att 
till exempel exponeras av konstnärernas tolkning av världen. Denna tolkning springer alltid ur 
ett möte som absorberar och tar sig uttryck i de media som konstnären valt att uttrycka sig 
genom (a.a.). Mötet kan, men behöver inte, vara förenat med en viljeansträngning, det är 
graden av absorbering och intensitet som skiljer det autentiska skapandet från det eskapistiska 
pseudoskapandet. Vid det sistnämnda fallet som May också anser vara exhibitionistiskt, 
föreligger inget möte och därför uppstår inget äkta engagemang, utan tjänar andra syften, till 
exempel att bli omtyckt, älskad, känd eller erkänd. Detta har inget med kreativitet att göra, 
menar författaren.  

Konstnären är en rebell i den meningen att hen utmanar samhällsstrukturer, vilket gör 
konstnären fruktade i alla repressiva samhällen, menar May (1984). Konstnärerna bär 
människans förmåga till uppror genom att gå in i kaos och ge det form, på samma sätt som 
Gud enligt första Moseboken gav kaos form i skapelsen. Författaren menar att den vrede som 
uppstår i mötet är en annan förutsättning för skapandet, vilken i sin tur springer ur en 
medvetenhet om orättfärdigheten och orättvisan, och ytterst mot prototypen för all 
orättfärdighet, döden. May uttrycker med emfas att vi måste värja oss mot alla föreställningar 
om att den konstnärliga begåvningen är en sjukdom och kreativiteten är en neuros (a.a.). 
Visserligen är kreativiteten i vår kultur förbunden med psykologiska problem, van Gogh blev 
psykotisk, Virginia Wolf djupt deprimerad, Gauguin tycks ha varit schizoid, Poe var 
alkoholist, men detta faktum innebär inte att kreativiteten utgör produkten av neurosen, utan 
att kreativiteten och originaliteten förekommer hos människor som inte passar in i sin kultur, 
anser författaren.  

Ullén (2012) diskuterar förhållandet mellan kreativitet och olika psykiatriska diagnoser. De 
statistiska kopplingarna mellan kreativitet och både bipolär sjukdom och schizofreni, kan ges 
flera förklaringar, menar Ullén. Till exempel att det hypomaniska tillståndet i bipolär sjukdom 
innebär hög arbetsförmåga, litet sömnbehov och ett exceptionellt stort idéflöde. Det bisarra 
och svårbegripliga tänkande och ovanliga associationerna hos schizofrena påminner om det 
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divergenta tänkandet. Likheten mellan den psykiskt sjuka människans och den friska kreativa 
människans relation till sin omgivning: En kreativ människa kan inte räkna med förståelse och 
uppskattning från omgivningen för sina idéer, utan möter ofta ointresse, avståndstaganden och 
fördömanden för sin vägran att följa strömmen. Det innebär att en kreativ människa på egen 
hand måste driva sina originella idéer vilket kräver energi, uppfinningsrikedom, envishet och 
egensinne. ”Man kan tänka sig att de excentriska och icke-konformistiska drag som man ofta 
finner hos personer med psykisk sjukdom kan bidra till en förmåga att följa sin egen väg utan 
att ge vika för omgivningens krav på anpassning.”, menar Ullén (2012, s. 129). Vidare finns 
likheten mellan den kreatives ”tendens till emotionell distansering och avskildhet som man 
finner hos personer med schizofrenliknande drag kan bidra till en outsider-mentalitet, där det 
ingår ett visst mått av likgiltighet inför omvärldens uppskattning och kritik.”, menar 
författaren (a.a., s. 130). 

Ullén reflekterar vidare över hur det kan komma sig att de gener som ger upphov till 
sjukdomar som bipolär sjukdom och schizofreni, inte selekteras bort genom evolutionen. En 
del av förklaringen kan vara att den balanserande selektionen i sämsta fall ger upphov till 
sjukdom, men i bästa fall ger en människa större energi, förmåga och styrka att bryta ny mark, 
föreslår författaren.     

Andersson (1997) menar att viktiga förutsättningar för kreativitet  är att den uppstår vid 
strukturell instabilitet, den inte kan genereras i slutna samhällen, den främjas av 
tvärvetenskapliga kulturer där olika etniska och intellektuella grupper samlats. liksom att den i 
tider av extrema ekonomiska klyftor har genererat finansiell uppbackning till dyra och osäkra 
kreativa experiment, av s k nyrika personer som upplever ett socialt dilemma genom sin 
ekonomiskt priviligierade situation. Genom att bistå kreativa konstnärer eller vetenskapsmän, 
blir mecenatskapet ett sätt att få socialt erkännande. Framträdande exempel på detta är 
Lorenzo di Medici, Alfred Nobel och Francois Mitterand, menar Andersson.   

Gardner (2001, s. 112) presenterar, enligt honom själv, en kvalificerad gissning med avseende 
på de förutsättningar som han anser gynna och frambringa en kreatör, citat: 

1.   Att tidigt i livet exponeras för människor som gärna tar risker och som inte accepterar 
misslyckanden så lätt. (Det är en fördel att vara född i renässansens Florens till 
exempel) 

2.   Möjligheten att som ung utmärka sig åtminstone inom ett område. 
3.   Tillräcklig disciplin så att man i ungdomen mer eller mindre behärskar en domän. 
4.   En miljö som utmanar den unga människan, så att framgången stannar inom räckhåll 

utan att vara för enkel att uppnå. 
5.   Jämlikar som också är villiga att experimentera och som inte låter sig avskräckas av 

misslyckanden. 
6.   Sen födelseordning eller en ovanlig familjesammansättning som uppmuntrar eller 

åtminstone tolererar uppror. 
7.   Någon form av fysiskt, psykiskt eller socialt hinder eller avvikelse som marginaliserar 

en person inom hans eller hennes grupp.  
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Törnqvist (2009) som fördjupat sig i Nobelpristagares levnadsberättelser, menar att kreativ 
förmåga, idérikedom och fantasi kommer till uttryck både genom medfödda och förvärvade 
egenskaper. Nobelpristagares biografier vittnar tydligt om att påverkan och stimulans under 
barndom och ungdomsår påverkat deras senare levnadsbanor, och en majoritet av pristagarna 
kommer från hem med studievanor. Oproportionerligt många pristagare kommer från judiska 
hem, och de framhåller betydelsen av familjesammanhållning mot de samhälleliga 
utmaningarna, att förföljelser och utsatthet inte bara hämmat utan också sporrat. Även skolan 
har stimulerat genom framstående lärare som påverkat inriktningen av fortsatta studier, och 
anmärkningsvärt nog har några av århundradets mest framstående vetenskapsmän fått sin 
grundläggande utbildning vid samma gymnasieskola i Budapest. Krig och oroligheter drev 
forskartalangerna ut i världen, från Centraleuropa gick flytten ofta till Tyskland, och från 
Västeuropa till Cambridge och Oxford, och rörligheten tycks ha betydelse genom de nya 
möten som uppstår med olika forskare på olika platser. Författaren menar att ”Kreativa 
processer kan endast undantagsvis knytas till en enda plats eller en enda institution, På 
motsvarande sätt går det inte att för givet att det är förhållanden i den omgivning där 
individen är verksam, just när uppmärksamhetens ljus når fram, som är av fundamental 
betydelse för utvecklingen av hans eller hennes nyskapande förmåga”. Med referens till 
kreativitetspsykologen Teresa Amabile, presenterar Tufvesson (2006, s. 24) nio 
förutsättningar för att en person ska kunna betraktas som kreativ, citat: 
	  

1.   Att kunna se nya användningsområden. 
2.   Att hitta nya vägar för att lösa problem. 
3.   Att förstå komplexitet. 
4.   Att hålla så många vägar öppna så länge som möjligt. 
5.   Att inte bara följa och acceptera utan att tänka självständigt. 
6.   Att vara bred i sitt tänkande. 
7.   Att komma ihåg information från tidigare tillfällen. 
8.   Att våga bryta mönster och ramar. 
9.   Att kunna fånga upp det nya, viktiga och annorlunda i all information. 

I kombination skulle Gardners och Amabiles lista på förutsättningar kunna beskrivas som en 
orsak och verkanprocess, det vill säga att Gardners beskrivning av den optimala barn- och 
ungdomstiden genererar de egenskaper som är förutsättningen för de egenskaper som den 
vuxne bygger sin kreativitet på. De slutsatser som Tufvesson (2006) dragit ur sin forskning 
om orsakerna till Nobelpristagares kreativitet och vetenskapliga framgång, är att både 
städerna, organisationerna och forskningsmiljöerna har betydelse för den kreativa processen. 
Ett begrepp som ofta används tillsammans med begreppet ”kreativitet” är begreppet ”flow”. 
Ernberg (2012), funderar på om inte flow är en förutsättning för kreativitet? Författaren håller 
det för sannolikt att kreativitet kan utlösas i många situationer, till och med under stress, men 
komponenterna i flowsituationen är gynnsamma när det gäller att frigöra hjärnans högra 
potential – man blir  fokuserad, glömmer bort sig själv, tiden och rummet. Signifikativt för 
flowtillståndet är att man under – men framför allt efter det – får en dopamindusch i 
belöningssystemet. Det som effektivt sätter stopp för flowtillståndet är avbrott och annat brus 
som stör koncentrationen. Intressant är, menar Ernberg, att de begränsningar som vi normalt 
betraktar som kreativitetens värsta fiender – styrningsrationalitet, detaljerad resultat- och 
målstyrning, optimal ekonomisering och kontrollmekanismer, kan hos vissa individer utlösa 
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maximal kreativitet, i syfte att kringgå systemet. Oftast är kreativa miljöer dock förbundna 
med situationer som har ”högt i tak”, tolerans för att göra fel, en livlig kommunikation där 
prestige, pengar, karriär och personliga intressen är åsidosatta.  

Grundaren av begreppet flow är kreativitets- och lyckoforskaren Csikszentmihalyi (1990) 
vilken beskriver fenomenet ur olika perspektiv. Denna optimala flowupplevelsen beskrivs 
som, citat:  

”en känsla av att ens förmåga räcker till för att klara av den utmaning man står inför, att man 
befinner sig i ett målinriktat handlingssystem av regler som ger besked om hur man klarar sig. 
Koncentrationen är så intensiv att uppmärksamheten inte räcker till för ovidkommande saker. 
Medvetenheten om det egna jaget försvinner och tidsuppfattningen förvrängs. De aktiviteter som 
skapar en sådan upplevelse är så tillfredsställande att man är villig att utföra dem för deras egen 
skull utan sidoblickar på vad man kan vinna på det, eller på att de eventuellt är svåra eller 
farliga.” (a.a., s. 96)  

Författaren menar att flowtillståndet uppstår i en kanal av medvetandet som löper mellan de 
två dimensionerna förtrogenhet och utmaning.  

Förhållandet gäller alla verksamheter, inte bara de formellt kreativa. Som exempel använder 
sig författaren av en pojke som ska lära sig spela tennis, och befinner sig i situation där han 
tycker att han lärt sig grunderna och att det är roligt att spela. För små utmaningar i 
förhållande till färdigheterna leder till leda, för stora utmaningar i förhållande till 
färdigheterna leder till ängslan. Individen kan då välja mellan att öka utmaningarna i lagom 
grad och på sätt bibehålla eller öka känslan av flow. Ett annat alternativ är att sluta spela 
tennis och söka flowtillståndet med hjälp av andra verksamheter, menar Csikzentimihalyi. 
Flowtillståndet kan inte objektivt förutses eftersom det är individburet och subjektivt, anser 
författaren. ”En professionell idrottsman kan ’spela fotboll’ utan att känna någon enda 
flowkomponent: han kan vara uttråkad, medveten om sig själv, bekymrad över sitt kontrakt 
istället för över spelet. Och motsatsen är ännu mer sannolik – att en människa kan finna flow i 
aktiviteter som är avsedda för andra ändamål. För många människor ger sådana aktiviteter 
som att arbeta eller att uppfostra barn mer flow än att spela ett spel eller måla en tavla, 
eftersom dessa personer har lärt sig att uppfatta möjligheter i sina vardagsuppgifter som andra 
inte är medvetna om.” (a.a., s. 101) 

 

Kreativitetens gränser 

Törnqvist (2009) menar att förutsättningen för att kunna bryta mönster, riva murar och söka 
nya vägar, är att känna till var de gamla vägarna går och vilka murar som sätter gränser för 
nytänkande. Denna dynamik avspeglas i spänningsfältet mellan divergent och konvergent 
tänkande. På samma sätt förhåller sig skillnaden mellan lekfullhet och disciplin. Utan fantasi 
finns inget att testa, och all forskning kan betraktas som testbar fantasi. Författaren formulerar 
förhållandet mellan kaos och ordning som tänkta perfektioner, där perfekt ordning är 
kristallint dött, och perfekt kaos är formlöst dött. Vidare poängterar författaren att mångfald 
(variation) gynnar kreativa processar, medan enhetlighet (uniformitet) hämmar den. Samtidigt 
riskerar ständiga variationer att upplösa en kultur, medan ständig uniformitet hindrar dess 
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utveckling. Pionjären, vilken ständigt söker ny jungfrulig mark, och sällan intresserar sig för 
marknaden, relaterar till entreprenören genom att denne engagerar sig i att ta pionjärens arbete 
ut på marknaden, men står sällan själv för innovationer, menar Törnqvist, och avslutar med 
dynamiken mellan produktiviteten och kreativiteten. Den förstnämnda är synlig och mätbar, 
medan kreativiteten är flyktig och omätbar. Utan kreativitet är dock all produktion i tid och 
längd dömd att gå under. Författaren illustrerar dynamiken ur sitt ekonomiska/geografiska 
perspektiv, med kreativitet som ett dynamiskt spänningsfält mellan möjligheter och 
begränsningar genom en figur: 

 

 

 

  

 

 

 

	  

Illustration	  3:	  Överlappningen	  av	  cirklarna	  (de	  olika	  idévärldarna)	  illustrerar	  hur	  de	  dynamiska	  spänningsfälten	  
samlar	  kraft.	  

May (1984) menar att gränser inte bara är något ofrånkomligt i människans liv, utan också 
något värdefullt. Författaren anser dessutom att kreativiteten kräver gränser eftersom 
skapandet uppstår ur människors kamp med och mot det som begränsar oss. Kampen mot 
döden, sjukdom, sociala, ekonomiska och intellektuella gränser liksom kulturella och 
tidsbundna gränser är en realitet som vi i viss mån kan överskrida, men endast för människor 
som först accepterar de gränser som finns. Gränser och expansion är därför inga motsättande 
begrepp, konstaterar författaren, utan förstärker varandra genom att mötet med gränser vidgar 
personligheten.  May menar vidare att själva medvetandet uppstår ur insikten om gränserna 
eftersom vi utan gränser aldrig skulle ha behövt utveckla ett medvetande som hanterar den 
dialektiska spänningen mellan möjligheter och begränsningar: ”Det är inte någon tillfällighet 
att den hebreiska myt som markerar det mänskliga medvetandets gryning, berättelsen om 
Adam och Eva i Edens lustgård, är insatt i ett revoltsammanhang”. (May, 1984 s. 105) 	  

Konstens gränser belyses bäst genom frågan om formen, menar May (1984) och på samma 
sätt som expansion och gränser är beroende av varandra generellt, står också konstens 
spontanitet och form i varandras tjänst. Formen kommer till genom ett dialektiskt förhållande 
mellan den inre subjektiva formen som springer ur människans föreställningsvärld och den 
yttre objektiva formen som vilar på yttervärldens empiriska fakta, och svårigheterna uppstår 
när dessa poler är i obalans. Med överdriven betoning på subjektiviteten uppstår 
självreferensialitet som inte kan kopplas till den objektiva världen, och med överdriven 
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betoning på den objektiva världen, uppstår en teknokratiskt förenklad världsbild som utarmar 
de subjektiva värdena av att skapa och uppleva konst.  

Sandblom (2001) samlat och studerat 140 skapande mästare vars verk var påverkade av 
sjukdom. Författaren menar att sjukdomen verkat befrämjande på kreativiteten i flertalet fall 
(134). I 90 fall var skapandet inspirerat av sjukdomen och i 48 fall var skapandet föranlett av 
den. I 127 fall gav sjukdomens erfarenheter tillfälle att beskriva sina symptom med inlevelse 
och förståelse, som fallet är med Tjechov (tuberkulos), Charlotte Brontë (tuberkolos), 
Dostojevskij (epilepsi), Virginia Woolf (depression, smärta), Proust (astma) och Goya (dövhet 
av blyförgiftning). Sjukdom kan påverka skapandet på flera sätt – dels genom valet av 
verksamhet, dels genom att det tekniska utförandet påverkas, dels kompensatoriskt för 
tillkortakommanden och nära förestående död, citat: 

Lidande är dock ingen förutsättning för konstnärligt skapande, ej heller måste en konstnär 
vara sjuk själv för att livfullt beskriva plågorna, menar Sandblom. Konsten har också gett 
värdefull kunskap till medicinen, till exempel genom de plågsamt ingående beskrivningarna 
av depression av Virginia Woolf och William Styron. Författaren påpekar att det omvänt 
blivit klarlagt att konstnärlig verksamhet främjar såväl kroppslig som andlig hälsa, och har 
därför alltmer börjat användas inom vården.   

Wigzell (2012) bidrar till förståelse genom hur ett eget upplevt nära nog konstant tillstånd av 
flow gynnade författarens forskning och karriär, men hur det samtidigt innebar sociala 
begränsningar: 

Jag befann mig i långa perioder av flow, ett koncentrerat tänkande, ett lustfyllt tillstånd med en 
känsla av oövervinnlighet och avsaknad av trötthet…//…Jag beslöt sedan att bryta upp, att 
öppna upp för andra delar av livet. Beroendet av flow, som nog var en grundbas för min 
forsknings kvalitet, hade fått negativa, nära nog asociala konsekvenser…//…Konsekvenserna av 
att lämna forskningsfronten, framför allt att gå ur flow, överrumplade mig. Jag hade under lång 
tid abstinenssymptom som liknade en narkomans under avvänjning. Jag blev dock lyckligare än 
jag varit och fick ett större socialt nätverk. För mig var det fantastiskt att hamna i flow vad 
gällde min forskning, men genom sin egocentricitet utarmade den ett större och rikare liv. (a.a., 
s. 51) 

Jönsson (2012) diskuterar ålder och kreativitet, och menar att ålder har ansetts som en naturlig 
gräns för kreativitet, alternativt har kreativitet hos äldre traditionellt uppfattats som 
löjeväckande eller som ett uttryck för demens. Dock börjar föreställningarna förskjutas från 
uppgång och fall till livslång utveckling, samtidigt som våra livsbetingelser förbättrats 
avsevärt genom operationer och behandling av åkommor. Den friskare ålderdomen skapar 
förutsättningar för kreativitet långt upp i åldrarna, och författaren påpekar att till exempel 
både Kopernikus och Gallilei, först i 70-årsåldern förmådde klargöra sina idéer. Freud som 
ansåg att sena tankegenombrott var omöjliga publicerade ironiskt nog själv banbrytande verk 
sent i livet. Darwin var närmare 50 år när han efter 23 års begrundade gav ut ”Om arternas 
uppkomst”.  Newton var klar över huvudinnehållet i Principia (Naturvetenskapens 
matematiska principer) redan som 25-åring, men publicerade det inte förrän 20 år senare. 
Jönsson menar att detta är beviset för att tankar tar tid, TTT som hon förkortar fenomenet, 
och att det kan behövas många små genombrott under en längre tid som förstadier till en 
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större plötslig klarsyn. Många har ju gått ur tiden innan de nått sitt genombrott, och författaren 
reflekterar över vad som kommer att hända när forskare uppnår allt högre ålder? 

Jönsson (2012, s. 42) tar hjälp av en klassisk modell av Wallas från 1926 för kreativa 
processer för att illustrera förhållandet mellan ålder och kreativitet, citat: 

1.   Förberedelse – ofta inte bara den direkt kopplade förberedelsen utan också alla 
dessa tidigare årsringar av insikter, grubblanden och aha-uppleverlser. 

2.   Inkubation – ett växelspel mellan det medvetna och det omedvetna, exempelvis 
under sömn eller avkoppling eller under de tillfällen av på-väg-mellan-det-ena-
och-det-andra då kreativiteten har goda genombrottsmöjligheter. 

3.   Uppenbarelse – plötsligt är resultatet där, plötsligt ”vet” man (och kan ofta inte 
förstå hur man bar sig åt för att inte komma på det hela långt tidigare…). 

4.   Verifiering – det nya behöver vridas och vändas på: var det bara ett ointressant 
hugskott/feltänkande eller är det något som håller också efter egna (och 
omvärldens) eftertankar? 

Ingen ifrågasätter äldre människors övertag när det gäller punkt ett och fyra ovan, det vill säga  
förberedelsen och verifieringen, menar Jönsson. Erfarenheter och tanketålamod är äldre 
människors framträdande drag. Författaren reflekterar vidare över hur ett alltför tillrättalagt 
liv som gammal, kan påverka punkt två, det vill säga  inkubationen, negativt. Genom att våga 
utsätta sig för möten och prövningar och kanske framför allt att undersöka sidor av sig själv 
som man inte tidigare blivit på det klara med, kan man istället uppleva de mellanrum där 
påträffanden av tankar, händelser och människor sker, som förändrar och utvecklar. ”De som 
så innerligt unnar äldre människor att ’få ha det lite bra’ tänker sällan på att en borttagen 
struktur också tar bort mellanrum – vilket ju redan Pippi Långstrump visste när hon gick till 
skolan bara för att få lov” (a.a., s. 45) Beträffande den tredje punkten, det vill säga  
uppenbarelsen, menar Jönsson att forskning undan för undan påvisar att förutsättningen för 
äldre människors kreativitet är god eftersom hjärnan hela tiden bygger om sig utifrån nya 
erfarenheter och nytt lärande, eftersom det bildas nya hjärnceller livet ut, och eftersom de 
emotionella kretsarna mognar och blir mer balanserade med åren, samt att de båda 
hjärnhalvorna används mer jämbördigt av äldre än av yngre.   

Boden (1997) konstaterar att vissa anser att kunskaper har mycket lite att göra med kreativitet, 
vilket brukar ta sig uttryck genom två huvudinriktningar där en är att kognition ställs emot 
motivation. Den roll som kreativiteten spelar i motivationsarbetet framhålls naturligt nog 
inom de psykodynamiska perspektiven av psykologin, menar författaren, men påpekar att 
också kognitionspsykologerna anser att orsakerna till varför en individ har en stor kreativ 
förmåga, medan andra inom samma område inte gör det,  kan förklaras huvudsakligen av 
motivation.  De exakta motiven kan variera, men intensiteten gör det inte. De starka 
drivkrafterna gör de högkreativa individerna svåra att ha att göra med, och deras nästan totala 
brist på intresse av andra människors intressen tillåter en fokusering på deras kreativa 
mission. Boden (1997) menar att Florence Nightingale, som dikterade sin vilja på sin 
dödsbädd för att utsträcka den t o m hinsides, visar att hon platsar bland de högkreativa. 

Den andra huvudinriktningen är påståendet att kunskap är onödigt för kreativiteten, och/eller 
att kunskapen kan kväva kreativiteten under uppväxten. Einstein som var en lekman tas ofta 
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upp som exempel, menar Boden (a.a.). Som sådan var han fri från institutionalisering av sina 
motiv och risken att utmana en chef. Det finns flera exempel på högkreativa ”outsiders” som 
antingen delvis ignorerade eller helt avstod från att ansluta sig till professionella institutioner. 
Liknande anmärkningar görs också beträffande konst, men den kvävande effekten av 
förlegade föreställningar existerar inte eftersom konst förväntas uttrycka det nya just för den 
sakens skull. Författaren påpekar att denna inställning till exempel kan leda till att barn 
uppmuntras att skriva utan vägledning, vilket kan vara befriande i stunden och som en 
reaktion emot pedantisk grammatiska regler och kulturella normer. I längden skapar ett sådant 
förhållningssätt dock inga fördelar eftersom kreativitet uppstår ur disciplin, anser Boden, och 
poängterar att hon inte med det menar hårt arbete, utan avser de kognitiva ramar (gränser) 
som formar och kopplar in kreativiteten.     

Sammanfattande förstår vi att relationen mellan begränsningar och kreativitet är komplex. 
Begränsningar måste föreligga eftersom det är genom begränsningarna som konceptuella 
definitioner inom ett område som kreativitet kan uppstå eftersom de skapar möjligheten att ta 
sig förbi dem. Begränsningarnas funktion som genererande strukturer och ledstänger för 
utforskning är nödvändiga eftersom man inte annars kan få nya idéer eller känna igen dem 
som nya idéer när de dyker upp. Men begränsningarna får inte vara alltför begränsande, 
menar Boden: 

To generate the most surprising, and (if accepted) the most highly valued, creative ideas, one or 
more of the fundamental constraints must be altered so as to transform the space itself. //…// All 
these forms of creativity, even “mere” exploration, require some expertise. The fact that 
expertise can also stifle novelty contributes to the delicate balance of creative thought. The 
creative person need not – perhaps should not – be a “know-all”. But they cannot be a 
“knowing-nothing”, either. Creativity is engendered by knowledge, in being constrained by it. 
(a.a., s. 4) 

 

Kreativitetens	  modeller,	  metoder	  &	  mätning	  

Detta avsnitt avhandlar den teoretiska föreställningen om kreativitet, de modeller som ligger 
till grund för de metoder som utvecklats för att främja kreativiteten i olika sammanhang – 
framför allt inom näringslivet har detta efterfrågats. Det finns en skepticism mot förmågan att 
kunna mäta kreativitet och förutfattade meningar är utbredda.   

Guilford (1957) har skapat en modell av hur kreativitet förhåller sig till intelligens. 
Författaren delar intellektet i två funktioner, minne och tänkande. Vidare delar han tänkandet i 
tre olika funktioner, kognition, produktion och utvärdering, samt slutligen delas 
produktionsfunktionen in i det konvergenta och divergenta tänkandet. Signifikant för det 
konvergenta tänkandet är att det finns på förhand korrekta lösningar, medan signifikant för det 
divergenta tänkandet, är att det uppstår flera olika möjliga lösningar. 

Den kreativa processen omfattar tänkandets samtliga tre funktioner, där kognitionen är 
startpunkten där insikten om ett behov av lösningar på olika problem uppstår. 
Produktionsfunktionen kan vara både konvergent och divergent, det vill säga att problemet 
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kan lösas både genom beprövad erfarenhet eller genom nytänkande. Slutligen värderas 
lösningen. 

Det divergenta tänkandet har Guilford (1957) delat in i tre olika klasser, ”fluency”, 
”flexibility” och ”originality” och de bildar utgångspunkten för design av kreativitetstester. 
”Fluency” översätts lämpligen till flödesförmåga, ”flexibility” till omställningsförmåga, samt 
”originality” till förmågan att uttrycka sin originalitet. Flödesförmåga testas främst genom 
förmågan att snabbt producera ord som till exempel börjar på en viss bokstav eller slutar med 
ett visst suffix. Det kan också innebära bildandet av synonymer eller motsatser, och på en 
konceptuell nivå kan flödesförmågan testas genom uppgiften att lista runda föremål, bygga 
upp en historia kring en man som går uppför en stege, rubriksätta en text eller förutse 
konsekventiella händelser genom en presenterad text. Flödesförmågan kan också bedömas 
genom expressiv förmåga – att kunna sätta ord på idéer. Sammanfattande är kvantiteten av 
förmågan av betydelse, medan kvaliteten är oväsentlig.  

Flexibilitetsförmågan kan bero på temperament och motiverande egenskaper, menar Guilford, 
men under förutsättning att det är kreativitet som är grunden för den flexibla förmågan, så 
skiljer testerna på spontan och anpassad flexibilitet. Den spontana uppkommer utan att 
testetill exempelplicit efterfrågar det, och den anpassade eftersom uppgiften uttryckligen 
kräver flexibel förmåga. Förmågan att uttrycka sig originellt, visar sig i ovanliga lösningar, 
liksom genom långsökta och/eller klipska lösningar.  

Guilfords modell för hur kreativiteten förhåller sig till intellektet ser ut som följer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration	  4:	  J	  P	  Guildfords	  modell	  av	  hur	  kreativitet	  förhåller	  sig	  till	  intelligens.	  

Edward de Bono (1992) beskriver hur det kreativa tänkandet fungerar i teorin. Författaren är 
upphovsman till begreppet ”lateralt tänkande”, vilket han likställer med kreativt tänkande, och 
varav det divergenta tänkandet är en del. Skillnaden mellan begreppen ligger som tidigare 
nämnts att det laterala tänkandet beskriver tankars struktur, medan det divergenta tänkandet 
beskriver hur resultatet av lateralt tänkande kan bilda en mängd olika idéer beträffande ett 
problem.  

Intellekt

Minne Tänkande

Kognitio Produktion Värdering

Konvergent	   Divergent
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De Bono (1992) redogör för hur den kreativa tanken bryter huvudspåret genom att kastas 
sidledes in på ett oväntat tankespår, för övrigt på samma sätt som humor fungerar – om inte 
en vits tog denna kreativa (oväntade) vändning så skulle den inte vara rolig. Det traditionella 
tänkandet handlar i hög grad om ”sanningar”, om det som redan finns, medan det kreativa 
tänkandet handlar om ”möjligheter”, om det som skulle kunna finnas. Begreppet kan ha två 
betydelser, menar författaren: 

1.   Egentlig betydelse: Ett antal systematiska metoder som kan användas för att ändra 
och skapa nya idéer, begrepp och uppfattningar.  

2.   Allmän betydelse: Ett sätt att utforska en mängd möjligheter och idéer istället för att 
bara välja ett enda tillvägagångssätt. (a.a., s. 53)  

de Bono poängterar att begreppet kreativitet är stort genom dess olika föreställningar om 
begrepp som till exempel ”nyhet”, ”skapande” och ”värde”, och att det laterala tänkandet 
endast beskriver tankens struktur och de metoder och verktyg som kan användas för att 
utveckla det. Det är därför endast en del av det samlande begreppet kreativitet. Det 
traditionella tänkandet [en lämplig term är förslagsvis förvaltande, min anmärkning] 
överlappar kreativiteten i ett fält där det laterala tänkandet äger rum, och en modell för detta 
skulle då se ut enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 

Illustration	  5:	  Förhållande	  mellan	  lateralt	  tänkande	  och	  kreativitet	  i	  stort	  enl	  de	  Bono	  (s.55)	  

Lundgren & Nilsson (2009) beskriver hur lekar har visat sig tillämpbara i organisationer, då 
de blivit en viktig framgångsfaktor genom att de kan främja kreativitet, innovation och 
explorering. Författarna identifierar en uppsättning orsaker till varför leken kan fungera som 
en metod för kreativ utveckling (a.a., ss. 18-36): 

1.   Leken är fri – inte obligatorisk. 
2.   Leken är separerad – bestämd i tid och rum. 
3.   Leken ger spänning och osäkerhet – utgången kan inte förutbestämmas. 
4.   Leken är oproduktiv – den skapar inget bestående värde (i sig). 
5.   Leken är regelstyrd – nya lagar gäller under spelets gång. 
6.   Leken är overklig – en frivillig overklighet gäller. 

de Bono (1992) redogör för de metoder han utarbetat för att främja kreativitet, vilka har 
använts i ett snart ett halvsekel av företag och institutioner runt om i världen, och några har 

	  

	  

Kreativitet	  

Lateralt	  tänkande	  

Förvaltande	  
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just leken som bärande idé. De mest framträdande är de sex tänkande hattarna, den kreativa 
pausen, solfjädersmodellen, provokationen och slumpordstekniken.  

Det är väsentligt att belöna den kreativa insatsen – inte det kreativa resultatet, menar de Bono. 
Med kreativa insatser så kommer det kreativa resultatet så småningom. Det enklaste sättet att 
göra en kreativ insats är genom den kreativa pausen, vilken innebär att man riktar 
uppmärksamheten mot en specifik punkt. Ibland uppstår idéer i arbetsprocesser som kräver en 
kreativ paus eftersom tänkaren får en impuls om att det finns något att begrunda, vilket leder 
till spänning och ökad motivation. Att släppa taget om en arbetsprocess och ta en kreativ paus 
genererar ofta lösningar som annars hade förbigåtts. Författaren menar att pauserna är att 
betrakta som investeringar – även om de inte garanterar resultat. Den kreativa pausen är 
analog med beslutet att stanna vid ett vägskäl och läsa vart skyltarna leder, istället för att rusa 
förbi och hoppas att vägen leder rätt.   

Med provokation menar de Bono att ett påstående kastas ut i ett sammanhang, som vid första 
anblicken kan verka fullständigt ologiskt, men som kan leda fram till nya tankar i en 
verksamhet. Som exempel tar författaren restaurangbranschen, där vi föreställer oss att vi 
alltid ska bli serverade mat. Istället presenteras provokationen: 

Restauranger serverar inte mat. 

Ett resultat av denna provokation kan bli att restauranger hyr ut platser för medhavd picknic, 
samlar vänner i en elegant miljö men har en egen kock med sig, eller att restaurangen gör i 
ordning picknickorgar för gästerna att ta med ut i naturen. (a.a.) 

Med slumpordsmetoden sammankopplas ett relevant ord för verksamheten med ett 
framslumpat ord som inte alls har något med den att göra. Ett exempel menar de Bono skulle 
kunna vara ett elektronikföretag, vars utvecklingsavdelning behöver nya idéer: 

Kopiator – näsa 

Resultatet skulle kunna bli idéer om hur kopiatorn skulle kunna sprida lavendeldoft när tonern 
börjar ta slut, eller kaffedoft när det är fikapaus. Förmågan att mäta och bedöma kreativitet är 
omtvistad, men pionjären Guilford började med tester redan på 1930-talet. Guilfords A 
prognostic test for students in design (1931) visade att testet, ett linjedragningstest som 
kopplade samman förslag på känslor och sinnesstämningar med linjernas karaktär i fråga om 
form, riktning och typ, och kunde uttryckas med vågor, kurvor, vinklar samt raka linjer. Testet 
visade sig ha både hög validitet och tillförlitlighet. 

Guilford (1966) redogör för sina landvinningar inom mätning av kreativitiet och menar att det 
finns två områden där mätning av kreativitet är relevant. Det ena är den kreativa potentialen 
och den andra är den kreativa förmågan. Den förstnämnda mäter i vilken omfattning en 
individ har kreativa potentialer med anledning av hennes personliga struktur, medan den 
kreativa förmågan grundar sig på vad individen faktiskt producerar i kreativ mening.  
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Förutsättningen för en kreativ potential finns i individens motivation, temperament och talang, 
vilka visar sig i form av intressen, attityder, förmågor och känslomässiga förhållanden. 
Egenskaper tycks också spela en roll, menar författaren.  

Huvudstrategin för att mäta kreativitet genom motivation-temperamentsvariabeln, har varit att 
jämföra individer i erkänt kreativa yrkesgrupper som arkitekter, matematiker och författare 
med individer inom icke kreativa yrken, och flera studier visar att skillnaderna är signifikanta. 
Kreativa individer får högre poäng avseende introversion (vs extraversion), liksom avseende 
intuition (vs sensation). Detta avser främst tänkandet och inte individens beteende för övrigt. 
Vidare visar undersökningarna att kreativa vetenskapsmän tenderar att vara mer 
känslomässigt stabila, självsäkra eller dominanta, behärskade eller uthålliga, hängivna och 
självtillräckliga. Sammantaget visar flera källor att ju mer kreativ en individ är, desto större 
självkänsla, oberoende och desto mindre social är den. Vidare att kreativa män tenderar att ha 
högre poäng beträffande kvinnliga sidor, medan kreativa kvinnor tenderar att ha högre poäng 
beträffande manliga sidor jämfört med genomsnittet.  

Det är mer än väl bevisat att det finns en stor korrelation mellan intelligens och kreativitet - 
vilket framkommer när erkänt kreativa individer genomgår intelligenstest, menar Guilford 
(1966). Vid studier av den intellektuella-talangvariabeln, är dock inte traditionella IQ-test till 
mycket hjälp eftersom de kommer till korta när det gäller att skilja ut kreativa förmågor, och 
deras tillförlitlighet avseende intelligensmätning är inte alltid särskilt hög heller, poängterar 
författaren. Genom faktorerna fluency, flexibility och originality kan dock den kreativa 
potentialen uppskattas, men någon sammantagen kvot är inte relevant i detta sammanhang.    

Mätningen av den kreativa produktionen har till skillnad från mätningen av den kreativa 
potentialen, ett större inslag av bedömning av kvalitet. Med referens till en studie av Lehman, 
vilken menade att kvantitet är av relevans beträffande lyrik, romaner, uppfinningar och 
vetenskapliga framgångar, medan kvalitet är av mer relevans beträffande historiker, 
biografiförfattare som genom kreatörens ålder och erfarenhet kan värderas som mästerverk, är 
bedömningen av subjektiv natur.  Ett väsentligt problem är just kriterierna för kvalitet, menar 
Guilford, och det är omgivningen som gör bedömningarna. De bedömningar som delas ut av 
auktoriteter och jämlika, tenderar att bli självuppfyllande profetior, även om det inte säger 
något om kreatörens objektiva talang. På samma sätt som intellektuell förmåga, är den 
kreativa långsiktiga förmågan avhängig individens psykologiska resurser.  

Mumford (2001) gör en återblick och uppdatering av Guilfords tidiga landvinningar, och 
konstaterar att de fortfarande är relevanta genom att senare forskning fortfarande vilar på 
Guilfords mätningsbegrepp fluency, flexibility och originality beträffande den kreativa 
potentialen, även om senare forskning har utvecklat och förfinat Guilfords fundament. 
Författaren menar att Guildfords fokusering på den kreativa potentialen, har inneburit att just 
denna aspekt undersökts djupare, vilket i sin tur innebär att forskning behövs i vidare mening, 
det vill säga också beträffande förmågan att förverkliga idéer – inte bara hur idéer genereras. 
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Treffinger (2009) vill just slå hål på myten om den omätbara kreativiteten genom att bemöta 
tre vanliga påståenden/frågor: 

•   Det finns verkligen inga bra tester för mätning av kreativitet. 
•   Vi måste ha en poängskala/kvot för att kategorisera eller etikettera högt kreativa 

studenter. 
•   Men är den här studenten verkligen kreativ eller inte? 

Det första påståendet bemöter författaren med att det finns ett 60-tal instrument för att mäta 
kreativitet, och de skiljer sig beträffande ålderskategorier, specifika variabler beroende på 
inriktning, olika vidd beroende på omfattning, individuella test och jämförelser mellan 
grupper, och utvärderingsmaterial.  

Det andra påståendet bemöter Treffinger (a.a.) med att konstatera att alla människor kan 
utveckla sin kreativa potential, och att testerna därför är till för att bedöma pedagogiska behov 
hos studenterna, det vill säga få en uppfattning av svagheter och styrkor hos individerna som 
ännu inte är synlig, utvecklad, uttrycksfull eller excellent istället för att användas för att 
utestänga studenter från utbildningsprogram. 

Den tredje frågan menar författaren leder till fel frågeformuleringar. Istället för att ställa 
frågan om en student är kreativ eller inte, bör frågan omformuleras till på vilket sätt studenten 
är kreativ. Forskning visar att individer skiljer sig kraftigt åt både vad gäller graden av 
kreativitet och på vilket sätt kreativiteten främst tar sig uttryck.  

Sammanfattande kan vi sluta oss till att de klassiska modeller som ligger till grund för 
beskrivningen av den kreativa förmågan i förhållande till kognitionen, alltjämt fungerar med 
viss utveckling. Vidare förstår vi idag kreativiteten som en potential som är möjlig att 
utveckla med olika metoder t ex provokationer, liksom att det finns väl beprövade tester för 
att bedöma den faktiska och potentiella kreativiteten.  

 

4.2	  Perspektivens/byggstenarnas	  essentiella	  innehåll	  	  

Hur kan vi då förstå begreppet ”Kreativitet” med hjälp av de teoretiker som presenteras under 
respektive perspektiv/byggsten? Nedan följer ett försök till essentiell förklaring av var och en. 

Kreativitetens definition omfattas av samtliga tillämpningsområden, d v s av den konstnärliga, 
den vetenskapliga, den tekniska samt av den vardagliga kreativiteten, även om inte alla räknar 
in den vardagliga kreativiteten i sina modeller. Beträffande den vetenskapliga och tekniska 
kreativiteten kan den som förändrat den domän där den är verksam, betraktas som kreativ. 
Beträffande den vardagliga kreativiteten kan den som hittar på något nytt som har ett värde 
för någon anses vara kreativ. Tidsaspekten har betydelse eftersom det som har ett värde först i 
framtiden enligt Gardner inte kan betraktas som kreativt idag. Dock - den genuina själskraften 
och modet att skapa torde ge konstnärliga verk utan marknadskoppling respit beträffande 
tidsfaktorn. Det är rimligt att anta eftersom fenomen som konstspekulationer och mecenater 
förekommer, vilka satsar ekonomiskt just på talangfulla men ännu icke erkända kreatörer.  
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Kreativitetens källa springer ur människans medvetna och omedvetna psykologiska processer.  
Denna djupt mänskliga aktivitet kan beskrivas som en dynamik mellan individuation och 
kollektiv konformitet. Bejakande av individuationen leder till självförverkligande och en 
kreativitet sammansmält med livet självt, medan anpassning till kollektivet leder till apati och 
feghet. Vid ett ensidigt bejakande av individualiteten riskerar dock individen att förlora sin 
vanlighet, och vid ett ensidigt bejakande av kollektivet riskerar individen att förlora sin särart 
– den som ger upphov till de originella idéerna.  

Kreativitetens olika uttryckssätt skulle kunna delas in en matris, där de genuina uttryckssätten 
”konstnärlig kreativitet” och ”teknisk kreativitet” är lika gamla som människan själv och där 
skaparkraften och överlevnadsmekanismerna drivit fram lösningar, medan den gren av 
konsten som benämns design med nödvändighet är knuten till en den moderna konsumismen, 
på samma sätt som den vetenskapliga kreativiteten har sina rötter i modernismens 
samhällsgenererade rationalitet. Design kan genom sin marknadskoppling bedömas som 
”kreativitet som med nödvändighet måste ha ett värde på marknaden nu” till skillnad från 
konst, vilken torde kunna bedömas som ”kreativitet som har ett värde på marknaden nu eller i 
framtiden” med anledning av att konstnärens förankring i sin egen mittpunkt innebär ett 
autentiskt skapande, vilket enligt ovanstående logiska konsekvens inte måste kopplas samman 
med ett omedelbart marknadsvärde. Det nymodiga begreppet design har i gynnsamma fall 
dock sitt släktskap med konstnärligheten – dess moder. På samma sätt som design förhåller 
sig till  konsten, förhåller sig förslagsvis den vetenskapliga kreativiteten till den tekniska – det 
nymodiga begreppet vetenskaplig kreativitet har sitt släktskap med den genuina tekniska 
överlevnadskreativiteten – dess fader?  

Kreativitetens förutsättningar och gränser är komplexa och sammanflätade. Friheten att 
”skapa vad som helst” kan upplevas som paralyserande, alltför åtstramande begränsningar kan 
upplevas som kvävande.  Frihet inom en begränsande ram gynnar kreativiteten genom att 
ramens lockande gräns driver individen framåt, mot kanten. Begränsningarnas funktion som 
genererande strukturer och ledstänger för utforskning är nödvändiga eftersom man inte annars 
kan få nya idéer eller känna igen dem som nya idéer när de dyker upp.  

Kreativitetens modeller, metoder & mätning visar att klassiska modeller beträffande 
intellektets organisering av kreativitet i förhållande till kognition fortfarande är gångbara, 
liksom grundstrukturerna avseende mätning av kreativitet. Uppgraderingen av de ursprungliga 
mätmetoderna innebär främst ett utvecklat sätt att förhålla sig till kreativitet eftersom den dels 
är en fakticitet och dels en potential eftersom den är medfödd och kan tränas upp i olika grad. 
Frågan som bör ställas är därför på vilket sätt en individ är kreativ, istället för om en individ 
är kreativ. En framgångsrik metod för att träna upp kreativiteten inom företag och 
organisationer är t ex iscensatta tidsbegränsade lekar och provokationer.   
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5.	  METOD	  
 
Metoden är nomotetisk då den genom en enkätstudie mäter pedagogers självskattning av sina 
kunskaper om kreativitet. För ändamålet, d v s för att mäta självskattningen utifrån olika 
kunskapsdimensioner – fakta, förståelse, förtrogenhet, liksom ytterligare 
undersökningsområden,  konstruerades en enkät. Av självskattningen beträffande 
kunskapsdimensionerna redovisas endast faktadimensionen, övrig analys beträffande 
dimensionerna -  förståelse och förtrogenhet – ligger som en bilaga tillsammans med 
enkätundersökningens övriga delar, vars resultat jag valt att inte analysera.   

 
En vetenskaplig undersökning kan använda sig av en kvantitativ eller kvalitativ metod 
(Hartman, 2004). Den förstnämnda innebär att metoden följer en process som i tre olika faser 
kan delas in i planering, insamling och analys. Det forskaren samlar in benämns data som 
vederbörande analyserar genom att dela in dem i olika klasser, anger författaren. 
”Kvantitativa undersökningar karaktäriseras av att man undersöker den numeriska relationen 
mellan två eller flera egenskaper”, menar Hartman (a.a., s. 207) 
 
Åsberg (2001) kritiserar ett sådant förhållningssätt och menar att det bara är den data som 
undersökningen samlar in via källmaterialet som kan benämnas som kvantitativ eller 
kvalitativ. Under den ontologiska och epistemologiska nivån i det vetenskapliga fältet 
återfinns metodnivån som kan avse metodologi eller metod. Metodologin kan vara antingen 
nomotetisk (och söka lagsamband) eller ideografisk (söka det unika). Metod i betydelse 
datainsamlande förfaringssätt beskriver hur källmaterialet införskaffats (enkät, intervju osv). 
Det är således först på den sista nivån, datanivån, som man kan tala om kvantitativt eller 
kvalitativt, menar författaren, och således är metoden i föreliggande uppsats nomotetisk, då 
den avser att söka lagsamband. Med andra ord är undersökningens insamlade data av 
kvantitativ art. 
 
Enkäten som samlat in datan är genererad genom Googles enkätverktyg, och enkäten har 
sedan skickats ut via mail till ca 1000 grundskole- och gymnasielärare i Kalmar län. 
Respondenternas uppgift var att göra en självskattning av sina kunskaper utifrån de 
konstruerade perspektiven/byggstenarna i tre olika kunskapsdimensioner vilka 
överensstämmer med rubrikerna i kapitel 4.1 Kreativitetens perspektiv. 
Respondenterna har ombetts att förhålla sig till tre enkla men olika scenarier utifrån 
kunskapsdimensionerna.  
                      
 
 
5.1 Urval  
 
Denscombe (1998) menar att urvalet avseende föreliggande undersökning är ett 
tillfällighetssurval av bekvämlighet, eftersom uppsatsförfattaren fann det enkelt att hitta e-
postadresser till respondenterna – dels genom egna kollegor, och dels genom de olika 
skolornas hemsidor.  
 
Med frågorna inkluderades ett missivbrev där syftet med undersökningen framgick. Hela 
gruppen fick en påminnelse efter en vecka eftersom respondenterna anonymiseras automatiskt 
av enkätverktyget, och att därför inte gick att urskilja vilka som inte svarat. 
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Enkäten skickades till ca 1 000 grundskole- och gymnasielärare, och sammanlagt inkom 56 
svar, vilket är en mycket låg svarsfrekvens. Noteras bör att mailen skickades ut i maj, det vill 
säga  då lärare är exceptionellt upptagna med slutprov och betygsättning, och att detta troligen 
är en del av förklaringen till bortfallet. En annan orsak till bortfallet kan vara att pedagogerna 
inte förstod perspektivens/byggstenarnas innehåll, och därför valde att avstå från att delta i 
undersökningen. En tredje orsak kan vara att de förvisso förstod perspektivens/byggstenarnas 
innehåll, men att de hade svårt att skilja på de olika kunskapsdimensionernas scenarier, vilka 
de ombetts att förhålla sig till.  
 
 
5.2 Undersökningsmetod 
 
Enkätens del 1 innehåller tre olika påståenden i form av scenarier utifrån tre 
kunskapsdimensioner – fakta, förståelse, förtrogenhet - vilka var och en besvaras utifrån de 
fem olika konstruerade perspektiven/byggstenarna och med avseende på respondenternas 
självskattning. 
 
Enkätens del 2 innehåller fem påståenden om Skolverkets läroplaner. 
 
Enkätens del 3 innehåller tre påståenden om egna och kollegors motivation, kunskaper, och 
intresse för engagemang i ämnet kreativitet, samt två påståenden om uppfattningen om 
betydelsen av kunskaper om kreativitet, liksom om utbildningsbehov via 
kompetensutvecklingstillfällen. 
 
Samtliga påståenden kan bara besvaras med tre olika flervalsalternativ – instämmer inte alls, 
instämmer delvis samt instämmer helt. 
 
Enkäten är bilagd i sin helhet, resultat och analys avseende faktadimensionen redovisas i 
uppsatsen, medan övriga kunskapsdimensioner – förståelse och förtrogenhet - biläggs. Del 2 
och del 3 har jag avstått från att analysera.  
 
5.3  Databearbetning 
 
Då enkäten är helstrukturerad och endast ger möjlighet att för varje påstående välja ett av tre 
alternativ – instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer helt, är den statistiska 
beräkningen begränsad till att hantera respondenternas svar på ordinaldatanivå. De 
genomsnittsmått som finns tillgängliga på denna nivå är typvärde och median. (Rudberg, 
1993)  
 
För beräkning och analys datan har Googles eget analyssystem använts och undersökningen 
uppnår därför precisionskraven beträffande databearbetningen. 
 
5.4 Etiskt förhållningssätt 
 
Vetenskapsrådet (2002) formulerar fyra etiska principer som forskaren måste förhålla sig till 
för att undersökningen ska kunna kallas etisk. De fyra principerna omfattas av 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Till varje 
princip har en eller flera regler formulerats.  
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Den förstnämnda principens första och enda regel innebär att de som berörs av forskningen 
har rätt att få full insyn i de negativa effekter som forskningen kan innebära för den berörde. 
Vidare ska berörda informeras om sin rätt att avsluta sitt engagemang som respondent.  
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha deltagarnas samtycke, samt om det är frågan 
om minderåriga - även föräldrar/vårdnadshavares samtycke till deltagandet. Samtyckeskravet 
innehåller ytterligare två regler – nummer tre och fyra, vilka innebär att deltagaren när som 
helst kan avbryta sitt deltagande om så önskas, utan några negativa följder. Liksom att 
deltagaren inte får utsättas för påtryckningar eller påverkan beträffande sitt beslut att delta 
eller inte delta. Beroendeförhållanden mellan forskare och deltagare ska inte heller 
förekomma.  
 
Principen om konfidentialitetskravet omfattas av två regler, en om forskarens förbindelse om 
tystnadsplikt beträffande deltagare, samt en om lagring av information om deltagare, vilket 
skall ske på ett sådant sätt att det är omöjligt för utomstående att komma åt informationen.  
Behandling av personuppgifter. 
 
Slutligen omfattas principen om nyttjandekravet två regler, vilka innebär att uppgifterna 
endast får användas för vetenskapligt bruk, och inte säljas för kommersiella ändamål eller 
andra icke-vetenskapliga syften samt att de insamlade personuppgifterna inte får användas för 
beslut eller åtgärder, t ex tvångsvård – utan speciellt medgivande från den enskilde.  
 
Då enkäten anonymiseras i av Google automatiskt finns inga möjligheter för vare sig 
uppsatsförfattaren eller någon utomstående att få tillgång till respondenternas identiteter. En 
påminnelse om förfrågan om medverkan sändes till samtliga efter en vecka eftersom det var 
okänt vilka respondenter som svarat eller inte svarat. Någon annan kontakt förekom inte.  
 
 
5.5 Metodkritik 
 
Som tidigare nämnts skickades enkäten ut i maj, då lärare generellt sett är mer upptagna än 
annars. En annan tidpunkt, till exempel direkt efter februarilovet eller påsklovet hade troligen 
gett en bättre svarsfrekvens.  
 
En annan möjlig förklaring är att respondenterna inte förstod de olika perspektivens/ 
byggstenarnas innehåll. En enkät konstruerad utifrån Törnqvists perspektiv/kanaler hade 
möjligen gett en bättre svarsfrekvens.  
 
Vidare kan frågorna eventuellt uppfattas som svåra att skilja åt även om scenarierna som 
perspektivfrågorna bygger på är olika. Även om lärare är medvetna om olika 
kunskapsdimensioner, kan möjligen en stressad situation orsaka upplevelsen av att enkäten 
ställer samma fråga flera gånger.  
 
Eftersom respondenterna spontant kunde välja att delta eller inte delta i undersökningen, finns 
en uppenbar risk att de som särskilt engagerar sig i ämnet kreativitet utgör en större del av 
undersökningsgruppen, till exempel pedagoger inom estetiska ämnen.  
 
 
 
   



46	  
	  

5.6 Validitet & Reliabilitet 
 
Rudberg (1993) beskriver begreppen som en bedömning av giltighet (validitet) och noggrannhet 
(reliabilitet) och att de tillsammans säger något om undersökningens tillförlitlighet i sin helhet. 
Vidare konstaterar hon att låg reliabilitet alltid innebär låg validitet, men att låg validitet inte 
måste innebära låg reliabilitet. Om slumpen fått ett stort utrymme i undersökningen, kan vi aldrig 
veta om vi mätt det vi avsåg att mäta, medan det vi faktiskt mätt, oavsett om det var de avsedda 
faktorerna eller inte, kan ge god reliabilitet.  
 
De beskrivna faktorerna i metodkritiken ovan kan betraktas som kraftfullt reliabilitetssänkande, 
och därmed lika validitetssänkande. Var det bara lärare i estetiska ämnen som p g a sitt personliga 
intresse av ämnet, i terminsslutets betygssättningsstress tog sig tid att svara på enkäten? Förstod 
de vad de olika perspektivens rubriker innehåller? Uppfattade respondenterna frågorna i de olika 
kunskapsdimensionerna som alltför lika, och därför som upprepande? Svarade de kanske lite 
slarvigt på grund av det?  
 
Utöver detta föreligger problemet med den magra svarsfrekvensen. Även om denna kan förklaras, 
så påverkar den inte validiteten eller reliabiliteten i positiv mening. 56 svar av 1 000 utskick ger 
ett svagt resultat, även undantaget nämnda faktorer enligt ovan.  
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6.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  AV	  EMPIRI	  
	  
6.1	  Resultat	  och	  analys	  -‐	  kunskapsdimensionerna	  
	  
För varje kunskapsdimension hade respondenterna att ta ställning till vilken grad de instämde i 
påståendet som formulerades i form av ett scenario. För varje kunskapsdimension hade 
respondenterna fem olika perspektiv att självskatta sig inom. De flesta svar på varje påstående 
omfattar 56 respondenter, några enstaka 55. Hänsyn har tagits till detta förhållande i 
beräkningarna.  
 
Diagrammens X-axlar nedan motsvaras av de olika perspektiv som respondenterna hade att ta 
ställning till i vilken grad de instämde i scenariernas påstående: 
 
1. Kreativitetens källa. 
2. Kreativitetens definition. 
3. Kreativitetens olika uttryckssätt. 
4. Kreativitetens förutsättningar och gränser. 
5. Kreativitetens modeller, metoder & mätning. 
 
Följande scenario byggdes upp för faktadimensionen, citat:  
 

En elev frågar dig om vad begreppet kreativitet betyder och du har bara några minuter på dig 
innan nästa lektion att ge några fakta, och du skulle inte ha några problem med att ge ett kort 
men någorlunda klargörande svar inom nedanstående områden. 

 
Respondenternas svar fördelade sig enligt nedanstående diagram: 
 

 
 
Diagram 1: Respondenternas självskattning av kunskaper i faktadimensionen. 
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Pedagogerna skattade således sina kunskaper högst ur perspektivet kreativitetens olika 
uttryckssätt, medan perspektivet kreativitetens förutsättningar och gränser ansågs som det mest 
osäkra området. Detta är det mest komplexa perspektivet,  krävande att få grepp om, och jag 
behövde sex sidor för presentationen av en, enligt mitt tycke, tillräcklig mängd teoretiker som 
tillsammans kunde ge en klar bild av perspektivet/byggstenen.  
 
En hög andel (42%) ansåg sig bestämt inte heller vara bevandrade ur perspektivet kreativitetens 
källa. Typ- och medianvärden är kodade som 1, 2 och 3 inför databearbetningen och motsvarar 
respondenternas svar Instämmer inte alls, Instämmer delvis och Instämmer helt. Typvärdena för 
faktadimensionens fem olika perspektiv är 2, 2, 3, 2, 2. De flesta respondenterna valde alltså 
Instämmer delvis beträffande alla perspektiv utom det tredje – kreativitetens olika uttryckssätt. 
Medianvärdena för faktadimensionens fem olika perspektiv fördelar sig på samma sätt: 2, 2, 3, 2, 
2. Således är värdet i mitten av respondenternas val Instämmer delvis.  
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7.	  DISKUSSION	  
	  
Frågan är då vilket värde undersökningen kan tänkas ha med tanke på de faktorer som anges i 
metodkritiken.   
 
Syftet är ju att belysa pedagogernas självskattning om sin egen förmåga att kunna ge respons 
på presumtiva frågor som kan uppstå från elever, lärare och föräldrar, och undersökningen ger 
just en sådan grund men allmän bild av det aktuella läget. 56 respondenter ger ingen 
säkerställd bild av pedagogers självskattningsprofil i allmänhet, utan mera ett resultat att 
reflektera över och undersöka vidare. Förutsättningen för någon form av validitet kräver 
därutöver att respondenterna tolkar rubrikerna avseende de fem respektive 
perspektiven/byggstenarna på samma sätt som konstruktören av enkäten, d v s som 
uppsatsförfattaren, samt att de inte blandat samman kunskapsdimensionerna eller haft för 
bråttom i betygsättningsstressen.    
 
Det vi direkt kan konstatera oavsett ovanstående förbehåll är att undersökningens design inte 
medger något växeldragande på centralmåtten typvärde och medianvärde eftersom de säger 
väldigt lite i sammanhanget. Det är istället procentangivelserna som möjligen talar, och 
framför allt då svaren Instämmer inte alls och Instämmer helt, vilka speglar de respondenter 
som har en bestämd uppfattning. Vilka tankegångar som döljer sig bakom svaret Instämmer 
delvis kan bara bli spekulationer. Däremot kan detta svarsalternativ spegla en osäkerhet, att 
ämnet ännu helt enkelt är för nytt för att en övervägande del av respondenterna kan ta 
bestämd ställning beträffande sin förmåga att bemöta frågor från omgivningen i de tre olika 
kunskapsdimensionerna och de fem olika perspektiven på ämnet kreativitet, eller som tidigare 
påpekats att deras bild av innehållet i de fem rubrikerna inte är densamma som 
konstruktörens.  
 
7.1 Kunskapsdimensionerna 
 
Slår vi ihop de respondenter som valt Instämmer inte alls med de som valt svarsalternativet 
Instämmer delvis för dimensionerna var för sig, så är det bara i faktadimensionens tredje 
perspektiv, det vill säga  Kreativitetens olika uttryckssätt som svarsalternativet Instämmer helt 
har valts i högre grad (47 respektive 53%)  

Respondenternas sammanslagna profil utifrån de olika perspektiven visar att osäkerheten är 
störst ur perspektivet Kreativitetens förutsättningar och gränser, och så många som 95% har 
valt Instämmer inte alls (29%) eller Instämmer delvis (66%). De minst osäkra (45%) återfinns 
i perspektiven Kreativitetens källa och Kreativitetens uttryckssätt. Däremot är de respondenter 
som är säkra på sin sak inte överens; sammantaget uppgår de som inte alls instämmer och de 
som instämmer delvis till 90% beträffande Kreativitetens källa, men endast till 60% gällande 
Kreativitetens uttryckssätt. 

Sammanfattande reflektion avseende osäkra respondenter tillsammans med de som med 
bestämdhet inte instämmer, är att endast en majoritet av pedagogerna uppnås i 
faktadimensionen beträffande Kreativitetens uttryckssätt. Detta perspektiv kan betraktas som 
speglande grundläggande kunskaper i jämförelse med de övriga perspektiven, vilka är 
betydligt mer komplexa. Det är snarast förvånande att så få trots allt med bestämdhet 
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instämde helt i påståendet, då detta tämligen ofta diskuteras i media. Det kan också vara så att 
jag noterar de tillfällen då detta diskuteras i media, och dessutom så att jag intresserar mig för 
program och tidskrifter där ämnet är centralt.  

Att konst/design är ett kreativt uttryckssätt har säkert de flesta klart för sig, liksom  att 
vetenskap och innovationer har kopplingar dit. Det ligger nära till hands att misstänka att 
vardagskreativiteten förbises – d v s det faktum att vi faktiskt ständigt är i färd med att skapa 
våra liv och lösa våra livsvärldsproblem. (Janssen, 1995).  

 

7.2 Slutsatser 

Någon slutsats är trots allt möjlig - med tidigare nämnda reservationer – att dra ut ur 
undersökningsresultatet: 
 

•   Undersökningsgruppen självskattar sina faktakunskaper om Kreativitetens uttryckssätt 
högst. 

•   Undersökningsgruppen självskattar sina faktakunskaper om Kreativitetens 
förutsättningar och gränser lägst. 
 

Det är på sitt sätt trösterikt att så är fallet eftersom det i någon mån torde innebära att 
pedagoger känner igen kreativitet när de ser den, och därmed förhoppningsvis kan bekräfta 
eleven, kanske använda sig av elevexemplet i sin undervisning, och i allra bästa fall stimulera 
nyfikenheten på begreppet ”kreativitet” i största allmänhet.  
 
Kreativitetens förutsättningar och gränser är kanske inte det första pedagoger i 
klassrumssituationer behöver ha ett grepp om. Dock är det rimligt att föreställa sig att 
pedagoger skulle få ett ökat intresse för kreativitet om den teoretiska underbyggnaden 
vidgades under kompetensutvecklingstillfällen. Det finns dock en uppenbar risk att skolornas 
ekonomi utgör det högsta hindret för pedagogernas utvecklade kunskaper om kreativitet.  
 

7.3 Framtida forskning 
 
Det skulle vara intressant att utifrån lärdomarna från föreliggande undersökning med sina 
experimentellt konstruerade perspektiv/byggstenar, designa en nomotetisk studie med 
enkätundersökning, där respondenterna består av en styrd undersökningsgrupp där lärare ur 
alla ämneskategorier finns representerade. Likaså att  säkerställa  en jämn fördelning mellan 
kön vore ett sätt att förbättra både validitet och reliabilitet. Ett sätt att ytterligare stärka 
validiteten vore att initialt i korthet presentera vilket innehåll som gömmer sig bakom 
respektive rubrik/byggsten, så att respondenterna verkligen svarar på de frågor som 
konstruerats för enkäten utifrån perspektivinnehållet.  
 
Utvecklingen av teoretisk förståelse av begreppet ”kreativitet” måste med nödvändighet ske 
gradvis. Som tidigare nämnts är det inte orimligt att dra paralleller mellan industrisamhällets 
behov av utbildad arbetskraft då folkskolan etablerades 1842 som ett statligt projekt att tillse 
att alla barn fick grundläggande kunskaper i ”läsning, skrivning och räkning” och 
utbildningssamhället därför i sinom tid fick uppdraget att utveckla språket grammatiskt 
liksom att fastställa terminologier och bilda diskurser. Dagens uttalade behov av att främja 
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barns och ungdomars kreativa förmåga, liksom att greppa betydelsen av begreppet teoretiskt, 
utveckla dess terminologi och bilda tvärvetenskapliga diskurser, har utan tvekan släktskap i 
sina respektive projekt. Båda omfattas av mångåriga processer, där både pedagoger och elever 
efter hand når bredd och djup i sina kunskaper.  
 
Ur ett samhälleligt perspektiv har under de senaste årtiondena flera svåra problem seglat upp 
beträffande ekonomi, ekologi och energi, vars lösningar är beroende av ett kreativt lärande 
och tänkande. Lönearbeten kan inte längre tas för givna, och det är rimligt att anta att 
individens, familjens och gruppens förmåga att navigera i kaos kan vara tätt sammanflätad 
med förmågan att finna situationsbundna lösningar på alla upptänkliga och idag oupptänkliga 
problem. Även om läroplanerna har ett tydligt entreprenöriellt syfte, så fungerar det kreativa 
tänkandet i universell mening – problemlösning kan tillämpas på vilket materiellt och 
immateriellt område som helst. 
 
I denna process har i vilket fall som helst skolornas pedagoger en viktig roll att spela, det är 
trots allt en institution där pedagoger och elever möts under en väsentlig del av barn- och 
ungdomstiden. För 150 år sedan mötte ”magistrarna och fröknarna” landsbygdens barn för 
skolning in i modernistiska ekonomin. Idag möter pedagogerna modernismens barn för 
skolning in i den kreativa ekonomin.    
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BILAGOR	  
 
Missivbrev och enkät med frågor till pedagoger i grundskolans högstadium/gymnasium: 
 
 
Hej! 
 
Jag skriver en kandidatuppsats i pedagogik via Linnéuniversitet -  med arbetsnamnet 
”Kreativitet i en tid av entreprenörsskap”, och behöver din hjälp eftersom du jobbar som 
pedagog på högstadiet eller gymnasiet i Kalmar län. Du hittar enkäten via länken nedan. 
Svaren kommer att bearbetas statistiskt anonymiseras automatiskt genom Googles 
enkätverktyg. 
 
Länk 
 
Tusen tack för din hjälp!  
 
Hälsningar Carina Agrell 
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Del 1: Självskattning kunskaper om begreppet kreativitet. 
 
 

1.   Faktakunskaper: 
 
En elev frågar dig om vad begreppet kreativitet betyder och du har bara några minuter på dig 
innan nästa lektion att ge några fakta, och du skulle inte ha några problem med att ge ett kort 
men någorlunda klargörande svar inom nedanstående områden: 

 
 
A.   Kreativitetens definition: 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 

B.   Kreativitetens källa: 

Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 

C.   Kreativitetens olika uttryckssätt: 

Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 
D.   Kreativitetens förutsättningar & gränser: 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 
E.   Kreativitetens modeller, metoder & mätning: 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
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2. Förståelsekunskap: 
 
Under ett utvecklingssamtal framkommer att föräldrarna gärna vill veta varför 
kreativitet anses så viktigt i den nya läroplanen, och du kan utan problem bidra med 
din egen förståelse av begreppet utifrån nedanstående perspektiv. 
 
A.   Kreativitetens definition: 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 

B.   Kreativitetens källa: 

Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 

C.   Kreativitetens olika uttryckssätt: 

Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 
D.   Kreativitetens förutsättningar & gränser: 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 
E.   Kreativitetens modeller, metoder & mätning: 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
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3.    Förtrogenhetskunskaper: 

 
Det är föräldramöte och din mentorskollega har blivit sjuk samma dag. Hen skulle – 
enligt tidigare önskemål från några föräldrar i klassen -  berättat om Skolverkets 
intentioner med att betona betydelsen av kreativitet i läroplanen, men du kan relativt 
oförberedd göra det istället utifrån nedanstående stödrubriker under A till E.  
 
 

 
A.   Kreativitetens definition: 

 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 

B.   Kreativitetens källa: 

Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 

C.   Kreativitetens olika uttryckssätt: 

Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 

D.   Kreativitetens förutsättningar & gränser: 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 

E.   Kreativitens modeller, metoder & mätning: 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
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Del 2: Värdering av Skolverkets läroplaner. 
 
 

 
1.   A. Jag förstår Skolverkets intentioner med att betona kreativitetens betydelse i 

läroplanen. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 
B. Jag stödjer Skolverkets intentioner med att betona kreativitetens betydelse i 
läroplanen. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 

2.   A. Jag förstår Skolverkets intentioner att betona formalia och betygens betydelse i 
läroplanen. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 
B. Jag stödjer Skolverkets intentioner att betona formalia och betygens betydelse i 
läroplanen. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 
C. Jag ser inga motsättningar i  att Skolverket i samma läroplan både betonar 
betydelsen av kreativitet/entreprenörsskap och betydelsen av formalia och betyg. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
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Del 3: Värdering av egna och kollegors kunskaper samt 
utbildningsbehov. 
 

Grupp A - Motivation 
 
1. Jag känner mig motiverad att diskutera begreppet kreativitet/entreprenörsskap med 
till exempel elever och kollegor. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
2. Jag tror att andra i kollegiet generellt är mer motiverade än jag att diskutera 
kreativitet och entreprenörsskap. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
3.  Jag tror att andra pedagoger generellt är mer motiverade än jag att diskutera 
kreativitet och entreprenörsskap. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 
Grupp B - Kunskaper 

 
1. Jag anser att jag har för lite kunskaper om begreppet kreativitet/entreprenörsskap i 
förhållande till den tyngd som det har i läroplanen. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 

 
 

2. Jag tror att andra i kollegiet generellt har mer kunskaper än jag om kreativitet och 
entreprenörsskap. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 
3. Jag tror att andra pedagoger generellt har mer kunskaper än jag om kreativitet och 
entreprenörsskap. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
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Grupp C – Intresse för ämnet  
 
1. Jag tycker att kreativitet är ett intressant ämne generellt. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
2. Jag tror att andra pedagoger generellt är mer intresserade av ämnet än vad jag är. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 
Grupp D - Utbildningsbehov 
 
1.  Jag tycker att det är viktigt att pedagoger generellt har goda kunskaper om 
begreppen kreativitet och entreprenörsskap. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
 
 
2.  Jag anser att kreativitet bör lyftas mera vid kompetensutvecklingstillfällen. 
 
Instämmer inte alls  Instämmer delvis Instämmer helt 
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Bilaga: Analys och resultat beträffande förståelse- och 
förtrogenhetsdimensionerna 
 
Vidare byggdes följande scenario för förståelsedimensionen, citat: 
 

Under ett utvecklingssamtal framkommer att föräldrarna gärna vill veta varför kreativitet anses 
så viktigt i den nya läroplanen, och du kan utan problem bidra med din egen förståelse av 
begreppet utifrån nedanstående perspektiv. 

 
Respondenternas svar fördelade sig enligt nedanstående diagram: 

 
Diagram 2: Respondenternas självskattning av kunskaper i förståelsedimensionen. 
 
Även i förståelsedimensionen skattade pedagogerna sin förmåga högst beträffande 
kreativitetens olika uttryckssätt, och lägst beträffande kreativitetens förutsättningar och 
gränser. Likaså är kreativitetens källa även i förståelsedimensionen ett perspektiv där 
självskattningen är låg.Typvärdena för förståelsedimensionens fem olika perspektiv är 
samtliga två, liksom medianvärdet, vilket innebär att Instämmer delvis både är det mest 
frekventa valet. Slutligen presenterades pedagogerna för nedanstående scenario, vilket 
uttrycker påståenden i förtrogenhetsdimensionen, citat: 
 

Det är föräldramöte och din mentorskollega har blivit sjuk samma dag. Hen skulle – enligt 
tidigare önskemål från några föräldrar i klassen -  berättat om Skolverkets intentioner med att 
betona betydelsen av kreativitet i läroplanen, men du kan relativt oförberedd göra det istället 
utifrån nedanstående stödrubriker under A till E. 

 
 
 
Respondenternas svar fördelade sig enligt nedan: 
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Diagram 3: Respondenternas självskattning av kunskaper i förtrogenhetsdimensionen. 
 
I förtrogenhetsdimensionen har pedagogernas självskattning sjunkit rejält. De respondenter 
som instämt i påståendet helt, har främst gjort det ur perspektiven kreativitetens olika 
uttryckssätt, och ur kreativitetens metoder. 0% skattar sig som förtrogna när det gäller 
kreativitetens förutsättningar och gränser, och beträffande perspektivet kreativitetens källa, 
har pedagogernas självskattning sjunkit ytterligare.  
 
Typvärdena i förtrogenhetsdimensionen är 1, 2, 2, 2, 1, vilket innebär att det mest 
förekommande svaret är Instämmer inte alls beträffande kreativitetens källa och kreativitetens 
metoder, medan det mest förekommande svaret är Instämmer delvis beträffande perspektiv 2-
4. Medianvärdena fördelar sig som 1, 2, 2, 2, 2, vilket innebär att det mittersta värdet 
avseende kreativitetens källa är Instämmer inte alls, och avseende övriga perspektiv 
Instämmer delvis.  
 
 
 
Samtliga tre dimensioner sammanslagna i ett diagram – fakta, förståelse, förtrogenhet 
 
Ovanstående grundläggande statistiska information har omfiltrerats så att de fem olika 
perspektiven belyses via diagrammen nedan ur samtliga tre dimensioner – fakta, förståelse 
och förtrogenhet. Det ger en samlad bild av pedagogernas självskattning av sin förmåga att 
förmedla kunskaper inom de olika perspektiven.  
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Resultatet visas i diagramform till 
vänster och avser således både fakta, 
förståelse och förtrogenhets-
dimensionerna. Därför omfattar datan 
tre svar från varje respondent, det vill 
säga  166 st. När de tre kunskaps-
dimensionerna räknas samman uppstår 
en samlad bild av pedagogernas 
självskattning för varje perspektiv.  
 
Diagram 4: Kreativitetens definition – 
25, 58 respektive 17%: Här återfinns ett 
större antal responenter som instämmer 
delvis, och också en större andel som 
instämmer helt.  
 
 
 Diagram 5: Kreativitetens källa – 47, 
45 respektive 10%: Här har 
respondenterna gjort en kraftig 
markering genom att en stor andel inte 
instämmer alls.  
 
 
Diagram 6: Kreativitetens uttryckssätt – 
15, 45 respektive 40%: Det ”vinnande” 
perspektivet, där fler än fyra gånger så 
många som ur perspektivet kreativi-
tetens källa, och mer än dubbelt så 
många som ur kreativitetens definition, 
instämde helt.  
 
Diagram 7: Kreativitetens 
förutsättningar och gränser – 29, 66 
respektive 5%: En mycket liten andel 
instämmer helt, men endast en fjärdedel 
instämde inte alls. Här finns den största 
andelen av de som delvis instämde, det 
vill säga  att så många som 109 av 166 
ansåg sig ha en del kunskaper om 
perspektivet. 
 
Diagram 8: Kreativitetens modeller, 
metoder & mätning  – 31, 46 respektive 
23%: Sammanvägt instämmer ca en 
fjärdedel helt med påståendena ur detta 
perspektiv. Intressant att notera är den 
förhållandevis höga andelen som 
instämde helt i förtrogenhetsdimens-
ionen i jämförelse med de andra 
perspektiven, vilket drar upp andelen.   
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För att belysa resultatet av Del 1 ur ytterligare en aspekt, kan en filtrering avseende de 
enskilda respondenternas medianvärden i de sammanlagda kunskapsdimensionerna och 
kreativitetsperspektiven ge en bild av extremerna, det vill säga  som har ett medianvärde på 
antingen 1 eller 3. Med andra ord de som mest frekvent svarat Instämmer inte alls respektive 
Instämmer helt. Det visade sig att 11 av 56, det vill säga  20% hade ett sammanlagt 
medianvärde på 1, medan bara 7 av 56, det vill säga  13% hade ett sammanlagt medianvärde 
på 3. En femtedel självskattar sina kunskaper sammanlagt som väldigt små, medan endast ca 
en åttondel självskattar sina kunskaper sammanlagt som mycket stora.   
 
	  


