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Förord 
Jag vill först och främst tacka respondenterna i denna studie som tog sig tid att svara på 
mina frågor. 
 
Jag vill även rikta stor ett stort tack till min handledare Eva Cronqvist för värdefulla 
synpunkter under arbetets gång.  
 
 
1 Inledning 

1.1 bakgrund  
Alla elever bör ha möjligheten till en lärorik och inspirerande bildundervisning i skolan. 

Hur lyckas man att förse eleverna med lektioner som både är inspirerande och lärorika? 

Vad är nyckeln till den kreativa bildundervisningen där elever och lärare får möjligheten 

att utveckla sitt skapande?  

Jag tror att en kreativ bildundervisning är grunden för utvecklingen i skolan. Jag tror även 

att man som lärare bör ta detta på fullt allvar och skapa en så genomtänkt och 

inspirerande undervisning i skolan som möjligt, för jag tror att det är genom en 

inspirerande och kreativ miljö som eleverna får lusten att skapa och lära sig nya saker. 

Jag tror även att en kreativ undervisning är olika beroende på hur man är som person och 

vad som passar mig bäst. Frågan är då: är det möjligt att skapa en undervisning där en 

majoritet av eleverna känner sig kreativa och får inspiration och förmås till att skapa?  

 

Vad säger de olika forskarna om detta och vad anser de elever jag intervjuat vara en 

kreativ bildundervisning? Vad anser de lärare jag valt att intervjua? Hur ser lärare samt 

elever på begreppet kreativitet? Anser elever samt lärare att de har en kreativ miljö i 

skolan?  Detta är frågor som jag kommer att fördjupa mig i. 

 
Att skriva om detta var nästan helt självklart för mig från allra första början eftersom jag 

själv anser att kreativitet är nyckeln till otroligt mycket när det gäller undervisningen i 

skolan inte minst när det gäller bildundervisningen. Jag tror att om man som lärare är 

kreativ och har nya idéer och följer med i utvecklingen ger man även sina elever en chans 

att utvecklas och bli mer kreativa. 
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1.2 Syfte  
I detta arbete vill jag presentera vad utvalda elever samt utvalda lärare anser vara en 

kreativ bildundervisning. Syftet med arbetet är att diskutera vad en kreativ 

bildundervisning är.  

 

1.3 Problemformulering 
Vad innebär en kreativ bildundervisning för elever samt lärare?  Vilka faktorer har 

betydelse för skapandets förmåga och hur kan man skapa en kreativ bildundervisning? 

 
 

1.4 Frågeställningar  
Jag vill närma mig syftet genom dessa frågor: 

 
 

• Vad innebär kreativitet?   

• Vad anser barn och unga vara en kreativ bildundervisning?  

• Vad anser lärarna jag intervjuat vara en kreativ bildundervisning?   

 

1.5 Metod  
Jag har valt att intervjua några lärare och elever för att få veta hur de ser på kreativitet 

och hur de anser att en kreativ bildundervisning kan vara. Min studie grundar sig på 

strukturerade intervjuer. I boken Samhällsvetenskapliga metoder (2002) skriver Alan 

Bryman att man genom strukturerad intervju (som ibland även kallas standardiserad 

intervju) i förväg skall ha gjort ett frågeschema med frågor till respondent. Målet med en 

sådan intervju är att se till att respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart 

sätt. För att detta skall vara möjligt ställer jag samma frågor till samtliga deltagare. 

(Bryman, 2002: 122-127) 
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1.6 Intervjupersoner 
De intervjuade består av en nyexaminerad lärare, en erfaren lärare samt en pensionerad 

lärare, samtliga behöriga lärare i ämnet bild för grundskolans senare år. Jag har valt att 

intervjua just dessa lärare då dessa lärare ger mig möjligheten att få större bredd och 

inblick på hur tre olika erfarna lärare ser på kreativitetens betydelse för undervisningen i 

bildämnet. De intervjuade lärarna är från olika delar av Sverige. 

 

Jag har även slumpmässigt valt ut sju elever till intervjuer. Dessa elever är fyra flickor 

samt tre pojkar i årskurs 9 på en högstadieskola. i sydöstra Sverige.  
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2 Teorier  

2.1  Begreppet kreativitet 

2.1.1  Kreativitet 
Begreppet kreativitet är ett luddigt begrepp, och det är kanske inte självklart vad det står 

för. Exempel på associationer kan enligt Bengt Renander (Kreativitet kommer av sig 

själv :2005) vara, idé, lust, glädje, nya uppfinningar, fantasi, vackert, oväntat, bryta mot 

mönster, Gud, annorlunda tankar, innovationsbenägenhet, skaparlust, glöd, fritt tänkande, 

hopp och galenskap. (Renander 2005:11) 

 
Bild 1: Hedyeh Darvish, Vad kreativitet kan vara enligt Jan Renander. 
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 I boken Kreativitetsteorin (1998) skriver Folke Dahlquist en definition på begreppet 

kreativitet som får sin betydelse av den skapande förmågan, men han betonar även att 

begreppet kreativitet växlar lite beroende på olika forskare. En del skribenter menar att 

ordet kreativ kan användas om individer som producerar ”värdefulla” produkter. Andra 

ser kreativitet som en skapande livshållning. (Dahlquist 1998:39 )Då kreativitet skulle 

bemärkas som något nyskapande kan skapandet i sig yttra sig i en människas inre och 

yttre värld. Lev Vygotskiji menar i boken Fantasi och kreativitet i barndomen att 

kreativitet är uppbyggda element som hämtas ur verkligheten. (Vygotskij 2002:12) Hans 

teori är lik teorin om kreativitet ur en psykologisk uppslagsbok ”ett kombinerande av 

redan kända element till en ny problemlösning eller produkt som är välintegrerad och 

användbar för sitt syfte”. (Lindström 2002:9) Men Ellen Bach menar att kreativitet är ett 

modeord som används i många sammanhang utan att man egentligen har en klar 

uppfattning av vad begreppet står för, ordet används för en person som kommer med nya 

produkter och idéer. Helst skall det vara många uppfinningar också. Och bedömningen av 

dessa kommer i förhållande till andra människor, produkter och idéer.(Bach1971:12)  
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Kreativitetens tre aspekter enligt Renander  

Kreativitetens process består enligt Renander av tre aspekter 

1. Problem 

2. Idé  

3. Genomförande 

 

En mycket viktig framgång i den kreativa processen är att definiera problem som redan 

finns. (Renander 2005:15) Att effektivt och kreativt lösa problem ger oss fler vinster än 

bara ”bra lösningar”. (Rollof  2002:11) Den andra aspekten har att göra med att du får en 

idé som kanske kommer att lösa problemet. (Renander 2005:16). Kreativitetens 

grundläggande faktor måste sökas genom motivationen till att lösa problem  

(Bach 1971:81) som där av leder till ett genomförande av en kreativ problemlösning i en 

kreativ process där det okända utforskas. (Renander 2005:16). Detta är även något som 

tas upp i  Lpo 94 där ett av målen är att skolan skall sträva mot att eleven skall lära sig 

utforska men även också att arbeta både självständigt men även tillsammans med andra. 

(Lpo 94:9) 

 

  
Bild 2: Hedyeh Darvish, Problemlösning enligt Jan Rollof. 
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Renander ger också tre definitioner på begreppet kreativitet 

 

1. Problemlösning, där det menas att det viktiga är att lösa problem på ett nytt sätt. 

Att lösa problem som varit olösta kan ses som kreativt. 

2. Konstnärlig verksamhet, där konsten har en betydelse för hur kreativ man är . 

Att vara kreativ kan betyda att man målar en tavla som uttrycker ens känslor eller 

skapar ett musikstycke eller kanske poesi.  

3. Livsstil eller attityd, utifrån en psykologisk tradition och som ger sin glöd 

genom spontanitet. (Dahlquist 1998:33-35).  

 

2.1.2 Hur är man kreativ?  
Kreativitet är något man kan se genom hela livstiden inte minst i de tidiga åldrarna. I 

mycket tidig ålder märker vi barnens kreativa processer yttra sig i vardagen och inte 

minst i deras lekar. Flickan som leker med dockor och låtsas att det är hennes familj. 

Pojken som är ute i skogen där han träffar ”den stora björnen och lejonet”. Självklart 

bygger fantasi oftast på saker man upplevat eller tidigare sett. ”Det skulle vara ett 

underverk om fantasin kom ur ingenting” (Vygotskij 2002:17). Oftast kan fantasin och 

kreativiteten ställas med ett likhetstecken. Men detta är inte riktigt. Fantasi och kreativitet 

är inte samma sak. Däremot finns det gemensamma nämnare. (Dahlquist 1998:77)  

 

Lev S Vygotskij nämner även i sin bok att ju mer erfarenheter en människa har ju mer 

möjlighet har hon att behärska olika material. Med detta menas då att en fullvuxen 

människa har mer möjlighet till att vara kreativ än vad ett barn har då hon har mer 

erfarenheter att få stöd av under kreativitetens process. (Vygotskij 2002:16-19) 

Kreativitet rakt ut i det blå fungerar sällan. Rollof menar att en person som vill vara 

kreativ måste ha fokus och medvetet arbeta hårt mot bestämda mål. Detta blir tydligt för 

oss när vi tittar på hur de stora kreativa uppfinnarna så som Edison, Einstein, Picasso med 

flera jobbade under själva processen för att lyckas med de mål de hade satt upp.     

(Rollof 2002: 13) Elisabet Skoglund skriver i boken Lusten att skapa att för att man skall 

klara av att vara kreativ krävs lust, mod och tillit och för att man ska våga låta barnen 
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vara kreativa måste man själv kämpa med sitt eget mod och sin egen lust och sin tillit. 

(Skoglund 1990:8)  

 

Människor har en kreativ potential som de använder i vardagen. Utan att vi ens behöver 

tänka på det använder vi kreativitet i vardagen, då vi löser stora och små problem, prövar 

nya sätt att göra saker och utövar konstnärligt skapande som hobby eller i yrkeslivet. 

Människors förmåga till att skapa varierar, vi människor är kreativa i olika grader. Men 

Jan Rollof menar att detta är något som kan träna upp och till hjälp finns det tekniker som 

vi kan lära oss behärska. Människor som skapar behöver inte alls vara smartare eller 

intelligenta människor som får de absolut bästa idéerna, utan lyckas genom att se 

potentialen i de outvecklade idéer och hur de sedan ska gå vidare för att det ska ske en 

utveckling. (Rollof 2002:21-26) 

 

Alla människor har en skapande förmåga, alla människor är kreativa. Några är det mer än 

andra, men alla kan stimulera och utveckla sin inneboende kraft. Att förstå de kreativa 

processerna leder till att vi får mer förståelse för vår inneboende kraft och där med kan 

utnyttja detta mer effektivt.(Rollof 2002:21-26) När en kreativ process uppstår innebär 

det att man överger de upptrampade stigarna och får en vilsen känsla, det trygga och 

bekanta finns då bakom oss, men till vidare skapas en ide som kommer att utvecklas till 

antingen något nytt eller önskvärt.(Renander 2005:16-17)  
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Bild 3: Hedyeh Darvish, kreativitet är att våga gå nya vägar. Folke Dhalquist skriver om detta i 

sin kreativitetsbok. 

 

Elisabet Skoglund skriver även också i sin bok att alla människor skulle kunna vara 

kreativa men att vårt samhälle kräver inte att majoriteten är det, om alla i vårt samhälle 

skulle vara kreativa skulle samhället förändras i hög grad. (Skoglund 1990:8) 

För många människor ger ordet ”kreativitet” associationer till skapelser som har lett till 

något stort så som Picassos konst, Mozarts ”odödliga” musik och Einsteins insatser som 

har fått avgörande konsekvenser. Man ser då kreativitet som något som ett fåtal utvalda 

personer kan utföra, ett urval av lysande personer med talanger, med andra ord genier. 

Kreativa människor menar man är sådana människor som har uppfyllt och lyckats inom 

stora satsningar, kanske möjligtvis även lyckats vara en av nobelpristagarna. Jan Rollof 

menar även åsikten om att kreativitet finns hos ett urval av människor inte får innebära att 

det skapar en bekvämlighet där ”vanliga” människor inte kan utveckla och träna de 

kunskaper de kan inneha. (Rollof 2002: 22-23) Ett barn kan exempelvis sägas vara 

kreativt om det gjort något som överstiger vad de redan behärskar och detta då även om 

produkten i sig inte är helt självständig. Psykologisk forskning har visat att kreativa 
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människor tänker på ett speciellt sätt och har en särskild motivation och har även en 

omgivning som är gynnande för dem. (Lindström 2007: 9)  

 

Kreativa människor arbetar ofta på tre sätt: 

• Gör synteser, det vill säga prövar det givna och ser nya samband.  

• Analyserar, det vill säga granskar och värderar idéer. Skiljer ut de mest 

produktiva och kan se följden av dess konsekvenser och kanske till och med 

prövar dem.  

• Omvandlar idéer i handling och ser vilka som kan vinna gehör och ha bäst 

spridning. 

      (Lindström 2007:9) 

 

Kan kreativitet läras ut?  

Kreativitet kan läras ut eller i varje fall stödjas genom undervisning. 

(Lindström 2007:7) Ett av de mål som skall uppfyllas gällande vad som står i läroplanen 

är just att ” Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 

(Lpo 94:9). Som jag tidigare nämnt finns det tre sätt som kreativa människor oftast 

arbetar utifrån när de är under en kreativ process, dessa är förmågor som kan tränas upp 

vid lektionstillfällen med specifika uppgifter där elever får möjligheten att inneha dessa 

tankesätt. (Lindström 2007:9)   
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2.2 Möjligheter och hinder  
Under livets gång består livet av fullt med problem och svårigheter. Eftersom människan 

inte är en växt eller ett själlöst föremål, eftersom människan kan tänka, känna, reagera, 

minnas, utvecklas, eftersom hon är en samhällsvarelse som i nära kontakt med andra 

ägnar sig åt det svåra företaget att leva, skulle ett liv utan svårigheter, inte ge näring åt 

hennes medfödda mänskliga och kreativa möjligheter. För en fullt frisk och fungerade 

människa är hinder och problem fullt nödvändiga delar av livet. (Raudsepp 1983:45) 

Vilket i sig betyder att det finns en mängd hinder och spärrar för att utveckla sin kreativa 

förmåga. Den som är stressad, mycket upptagen eller allt för invecklad i en svår uppgift 

kan uppleva att detta hindrar den kreativa processen. Likaså om situationen består av 

konflikt eller stark tidspress och krav på snabba resultat. (Dahlquist 1998:139)  
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2.3 Miljö och arv  
 

2.3.1Miljöns betydelse: 
 

I boken Kreativitetensteorin beskriver Dahlqvist kreativitetens fem aspekter som har 

betydelse för att få igång kreativitet:  

 

Dels tar han upp tidpunktens betydelse, där han menar att det är viktigt att välja en 

tidpunkt på dagen/kvällen där man jobbar som bäst och utför flest idéer.  

 

Andra aspekten han tar upp är det kreativa rummet. Detta är då beroende på i vilken 

miljö man får flest idéer. Är det utomhus, inomhus, på terrassen, badrummet. Han menar 

att beroende på vem man är som person så får man flest idéer på olika miljöer. Det gäller 

bara att hitta sitt eget ”kreativa rum”.  

 

Med den tredje aspekten vill han betona klimatet som en skaparkraft. I detta sammanhang 

handlar klimatet mycket om interaktion i grupp och hur man trivs i specifika grupper.  En 

grupp där man trivs bra och för bra dialoger menar han kan ge gott resultat i det kreativa 

arbetet.  

 

Sedan menar han att det är viktigt att välja ut rätt miljö, som man upplever som en 

inspirerade miljö. Detta är beroende på vilken person man är och vart man trivs, då 

människan inspireras av olika saker. Det viktiga är att hitta vad just var och en inspireras 

av.  

 

Det sista men inte minsta är redskap. Dahlquist menar på att det är viktigt att spara på en 

god idé för annars är det mycket lätt att glömma bort denna. Han menar att ibland kan 

lösningen vara att med hjälp av redskap spara detta, kanske med hjälp av minneskort, 

penna, block eller  liknande, för att sedan kunna gå tillbaka till den idé man tidigare haft. 

(Dahlqvist 1998:109-111) 
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3 Resultat  
 
I detta kapitel ges en översikt över det resultat som framkommit ur intervjuer med utvalda 

lärare samt elever, men även utifrån den litteratur jag läst.  

 

I följande stycke kommer lärare och elever att benämnas med följande förkortningar för 

tydlighetens skull. 

 

NL = Nuvarande bildlärare 

NEL= Ny examinerad bildlärare 

PBL = Pensionerad bildlärare   

 

E1 = Elev 1  

E2 = Elev 2 

E3 = Elev 3 

E4= Elev 4 

E5= Elev 6 

E6= Elev6 

E7= Elev 7 
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3.1 – Sammanfattning av intervjuresultaten 

3.1.1 - Fråga 1 ”Vad Betyder begreppet kreativitet för dig 
personligen?”  
 
Sammanfattning: elever 
De resultat som har vistats när jag intervjuat de specifika utvalda personerna är att de 

intervjuade talar mycket utifrån hur de själva upplever begreppet kreativitet. Det har även 

framkommit väldigt mycket olika betydelser av just detta begrepp ”kreativitet”.  

 

De svar jag fått av eleverna har varit väldigt olika. Det har varit allt från att kreativitet får 

sin betydelse från hur mycket man arbetar, hur hårt man arbetar, hur man skapar, 

poetiska saker till den inspirationen man får när man får göra något roligt. Vilket i sig 

visar att begreppet kreativitet i stort är ett begrepp som har många betydelser. Människor 

har olika upplevelser av vad begreppet betyder och många gånger är detta utifrån vad 

man själv anser vara kreativt. 

 

Sammanfattning: lärare  
Även hos lärarna som jag intervjuat har svaret på denna fråga varit väldigt individuellt 

beroende på vad kreativitet betyder för dem. PBL svarade att, kreativitet betyder att man 

med sitt skapande skall kunna utveckla sig själv och vara med i samhällets utveckling. 

NL förklarade att kreativitet, är grunden för all bildskapande, utan kreativitet kommer 

man ingenstans. Det är kreativitet och nyfikenhet som gör att man kan utvecklas. NEL 

svarade att för henne är det att vara uppfinningsrik och att man vågar uttrycka sig helt 

enkelt . NEL säger även att hon tror att alla behöver vara kreativa men alla tror inte att de 

kan vara det. Vissa tror att det bara är esteter som är kreativa, men alla kan vara det. 
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3.1.2 - Fråga 2 ”Vad anser du vara en kreativ bildundervisning?”  
Vad lärare samt elever anser vara en kreativ bildundervisning.  

 

Sammanfattning: elever  
Vad man ansåg vara en kreativ bildundervisning hade mycket att göra med hur roligt man 

tyckte undervisningen var enligt eleverna. E5 sa att alla bildgrejer är kreativa, det är 

roligast när man själv får bestämma vad man vill göra. Får man göra något som är roligt 

blir det mer kreativt. E2 beskrev en kreativ bildundervining så här: ”Något som är roligt, 

vissa tycker inte det är roligt det läraren ger utan det är roligt att man får göra vad man 

vill och ha egna idéer”. 

 

E3 tyckte även att det var viktigt att man får prova på nya saker för att få en kreativ 

bildundervisning. E6 menar att det är viktigt att man som elev får vara med o bestämma 

vad man skall göra. Genom sitt deltagande i planeringen av bildundervisningen utvecklar 

man en allt mer kreativ process. Flera av de elever jag valt intervjua har svarat på 

liknande samma sätt. De lägger betoningen av att utveckla en allt mer kreativ 

undervisning på hur inspirerande och rolig lektionen är. E6 menade att det är när man gör 

något roligt som det utvecklas till ett mer kreativt arbete.  

 

Sammanfattning: lärare 
NL svarade såhär: ” Det är när man har uppgifter, men det viktiga är att man kan utveckla 

undervisningen”. Om en elev vill göra annorlunda måste man tillåta det. Att låta eleverna 

hitta sitt språk. Man skall vara inspirerande lärare. Att man själv tycker det är kul och det 

då smittar av sig på eleverna. Att man inte låser in dem utan att de själva får hitta egna 

idéer. NEL svarade: ”Kreativitet för mig är att eleverna får direktiv och att de sedan skall 

kunna vidareutveckla det själv. Att de inte får en mall som de skall utgå ifrån. Att det blir 

olika resultat. Att de håller sig utanför ramarna och vågar vara kreativa. Många lärare är 

rädd för att lektionerna ska spåra ur och kan därför utgå från mallar många gånger för att 

det underlätta arbetet. PBL förklarade att kreativitet är att ha en elevbaserad undervisning 

där eleven ges möjlighet att vara kreativ. Exempelvis kan inte alla berätta genom ord och 
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behöver bilder som stöd eller så kan det vara precis tvärtom. Men teori och praktik måste 

gå ihop. Det gäller att ha en bra kontakt med sina elever och fånga deras intresse för att få 

igång en kreativ undervisning.  

  

3.1.3- Fråga 3 ”Vilka möjligheter/ hinder ser du med en kreativ 
bildundervisning?”  
 
Sammanfattning: elever 
Detta har varit ett område där eleverna har tyckt väldigt lika. Fem av sju elever menade 

att tiden är det som skapar hinder för en kreativ bildundervisning. De två resterande 

eleverna som inte såg tiden som något hinder hade en annan syn på det hela. E2 menade 

att hon inte såg någon som helst hinder för att skapa en kreativ bildundervisning, utan 

bara man tycke det var roligt och fick utmaningar så skulle det leda till en kreativ 

undervisning och E4 tyckte att det är svårt att få folk att engagera sig och detta menade 

hon skulle då vara ett hinder för att ha en kreativ bildundervisning men även att material 

kan vara ett hinder. E4 menar att det kanske inte alltid finns de material man har tänkt sig 

använda och att det då kan ta död på kreativiteten.  

 

De möjligheter man fick med en kreativ bildundervisning menar eleverna har mycket att 

göra med utvecklingen och vad en kreativ bildundervisning tillför. E1 beskrev det såhär. 

”Man får jobba med hjärnan och fingrarna mycket och sen är det kul” Även E2 menade 

att med en kreativ bildundervisning fanns det mycket möjligheter men de han främst la 

vikten på var just att man fick jobba med händerna. ”På en kreativ lektion lär man sig 

mer och tycker det är roligt” (E2) Men E4 menade även att det är bra just för att man blir 

bättre på att vara kreativ om man får öva det och får även andra perspektiv. E6 förklarar 

det som att man får visa vad man kan, men enligt E7 ges möjligheten både för lärare samt 

elever att utföra lektioner genom elevers intressen. 
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Sammanfattning: lärare  
Gällande vad lärarna ansåg som hinder var det väldigt liknande svar där. Alla tre lärare 

såg tiden för att utveckla en allt mer kreativ bildundervisningen som ett hinder. De 

menade på att för att hunna sätta igång en kreativ process krävs det allt mer tid. Alla de 

tre intervjuade lärarna var även enade om att skolekonomin har stor betydelse för inköpet 

av material som kan vara inspirerande för eleverna, men även att eleverna kan få en ide 

om vad de kanske vill göra men att det även då måste finnas ekonomiska möjligheten. 

 

 NL menade att möjligheterna är jätte bra om man kan tillgodose möjligheterna. Man 

måste se verkligheten och om det är möjligt att utföra det? NL menade även att det inte är 

så ofta man stöter på det. NEL menade att möjligheter är när elever vågar utvecklas och 

att de ser att de kan något och uppmuntras till att vara mer kreativa. 

  

3.1.4 – fråga 4 ”Vad anser du om följande definitioner på ordet 
kreativitet?” 

A: ”Kreativitet är ett mode ord som används i många sammanhang 
utan att man egentligen har en klar uppfattning för vad begreppet 
egentligen står för?”  
 
Sammanfattning: elever 
Detta var något som sex av sju elever var helt överens om. Alla de sex eleverna menar att 

begreppet kreativitet används i många sammanhang utan att man egentligen har en klar 

uppfattning om vad begreppet egentligen står för och att det ibland förlorar sin mening i 

vissa sammanhang. En av eleverna menar att alla som pratar om kreativitet är helt på det 

klara med om vad de pratar om.  

 

Sammanfattning: lärare  
Även denna fråga var något alla tre lärare svarade rätt lika på. PBL och NEL menade att 

den som använder begreppet vet vad hon/ han pratar om. NEL förklarade även att 

kreativitet är ett stort begrepp som har olika betydelse för olika personer. Det som en 

person upplever vara kreativt behöver inte alls ha samma betydelse för en annan person. 
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PBL menade på att eftersom begreppet har en sån stor betydelse för skapandet och 

utvecklingen av vårt samhälle så måste jag som person tro på att folk som använder sig 

av begreppet är helt klara med vad det står för. NL trodde att detta ibland kan uppfattas 

rätt luddigt begrepp som man som lärare använder sig av för att få igång eleverna. ”var 

lite kreativa nu”. Men om man som lärare använder sig av begreppet tror NL att man är 

rätt så klar om vad det står för.  

 4: b ”Kreativitet är uppbyggda element som hämtas ur 
verkligheten?”  
 

Sammanfattning: elever 
Sju av sju elever säger att de tror att kreativitet kommer från både fantasi och verklighet. 

Man får inspiration från verkligheten, det är svårare att komma på något helt själv.  

 

Sammanfattning: lärare  
I denna fråga tyckte alla lärarna lika, NL tror att det ligger mycket verklighet bakom. När 

man tänker på att man vill att en elev ska göra något, vill man alltid att de ska använda 

fantasin, men det är nog alltid kopplat till verkligheten. NEL tror att det kommer mycket 

från fantasin. Man hämtar idéer från saker man sett men sedan handlar det att gå utan för 

ramarna och använda sin fantasi. PBL menar också att det kommer från båda elementen. 

Allt kommer från början från verklighet och utvecklas sedan vidare till fantasi. Men 

fortfarande kommer allt du skapar från saker du sett och upplevt.  
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 4: c ”Kreativitet är en person som kommer med nya idéer och 
produkter.”  
 

Sammanfattning: elever 
Även detta var något som eleverna var väldigt överens om. Att en person måste ha nya 

idéer och skapa nya produkter för att vara kreativ var nästan en självklarhet för alla de 

intervjuade eleverna. E1 beskrev det som en process som går igenom hela arbetet. Sitter 

man och jobbar så kommer man kanske på nya saker hela tiden. Man prövar nya 

lösningar och kommer till olika resultat.  

 

En av eleverna menade att man inte behöver skapa något för att vara kreativ, man kan 

vara kreativ i olika situationer. När det gäller fritidsintressen, jobb, olika miljöer och att 

det inte alltid behöver vara nödvändigt att man kommer på nya saker för att vara kreativ. 

 

Sammanfattning: lärare 
Detta var något som de intervjuade lärarna tyckte rätt olika om. NL beskrev det som ett 

begrepp som kan tas till på lektionerna för att få igång eleverna att jobba. ”var lika 

kreativa nu.” Men tanken på det nyskapande kände NL igen där man sätter igång en 

process, men menade att det är otroligt svårt att skapa något nytt då det mesta man skapar 

kommer ur en verklighet. PBL menade på att man inte alls behöver skapa något nytt för 

att vara kreativ. Man kan i sitt skapande använda sig av en direkt avbildning och ändå 

betraktas som kreativ och tvärtom. Detta var något som NEL inte alls höll med om. ”Det 

handlar om att man går utan för ramarna.”  Hon menar även att det som är nytt för mig 

behöver inte alls vara det samma för dig. Kanske ritar jag ett träd som jag aldrig tidigare 

ritat och på så sätt blir detta något helt nytt för mig. 
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4: d ”Människor har en kreativ förmåga som de använder i vardagen 
utan att ens tänka på det. Löser problem, prövar nya saker, utövar 
konstnärlig skapande som hobby eller i yrkeslivet?”   
 

Sammanfattning: elever 
Det är helt klart att eleverna ryckte lika även i detta område. E6 menar att det är det som 

bygger upp en person, vad man än gör är det kreativt. E2 säger att man är kreativ oftare 

än vad man kan tänka sig vara det. E3 Säger att alla människor är kreativa, vissa är det 

mer än andra. Men alla har förmågan att vara kreativa, man måste bara komma på hur. 

E7 menar att det inte alls alltid behöver vara så.  

 

Sammanfattning: lärare 
De intervjuade lärarna hade samma åsikter om detta. Detta var något som enligt de tre 

intervjuade lärarna kunde ses väldigt tydligt att vissa elever ser man rätt ofta har 

lösningar på ett kreativt sätt, andra har inte någon lösning alls. De menade även att detta 

är något som speglar sig i vardagen. Detta kunde då vara både från inredning i lägenheten 

till att välja en färg på en cykel. NEL svarade såhär. ”Vissa får förståelse för den kreativa 

förmågan de har och utvecklar den, andra står på en och samma plats och stampar.” 

 

4: e ”Kreativitet är något som ett fåtal personer kan utföra, ett urval 
av lysande personer med talanger, med andra ord genier?”  
 
Sammanfattning: elever 
De svar jag har fått av eleverna har varit att alla människor är kreativa fast kanske på 

olika saker. E3 svarade på detta vis. Innan alla personer lyckas med något stort och 

lyckas komma upp till att bli genier måste även dessa personer vara kreativa. Man måste 

vara kreativ innan man uppfinner talanger. Det handlar mycket enligt eleverna mycket 

om vart man befinner sig. Man är olika mycket kreativa men det betyder inte att det är 

mer eller mindre värt. E1 sa att visst, genier som Mozart, som skapade sina pianostycken 

har varit kreativa, men alla människor är kreativa på sitt sätt. 
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Sammanfattning: lärare 
Helt klart tycker inte de intervjuade lärarna att man behöver bara något geni för att vara 

kreativ. Som barn och vuxen kan man vara kreativ på sitt sätt. Det gäller bara att tro på 

sig själv och våga bara det. PBL tyckte snarare att det handlar om möjligheter man får till 

att vara kreativ. ”Människor måste få möjligheten att vara kreativa, men alla kan vara 

kreativa om de får möjligheten.” NEL trodde snarare att det handlar om intresse och vilja 

och att utvecklingen måste komma från sig själv och att alla har samma möjligheter att 

vara kreativa.  

 

3.1.5 – Fråga 5 ”Tror du att man som människa föds kreativ eller är 
det miljön som har betydelse? Förklara hur tänker du?”   
 
Sammanfattning: elever 
Flera av eleverna tycker att det är både miljön och arvets som har betydelse för om man 

är kreativ eller inte. E5 beskriver det som att det är något man föds med men att eftersom 

det är i minnet vi bevarar allt så har det betydelse eftersom man sedan kan skapa saker 

utifrån det man minns. E2 säger att det är något som kan byggas på med åren. E4 

förklarar att miljön har stor betydelse. Att man lär som man lever, har man exempelvis en 

mamma som är kreativ kan detta smittas av på barnet. Barnet lär och ser detta och tar till 

sig. Detta är även något som E7 tar upp i beskrivning av arvet och miljöns betydelse för 

kreativitet. ”Man kanske har en mamma som är konstnär och då blir man själv påverkad 

av det och mer kreativ” 
 

Sammanfattning: lärare 
NL och NEL tyckte att det var både arv och miljö har betydelse för hur kreativ man är.   

När man föds som barn blir man påverkad av sin miljö. NL förklarade även att 

föräldrarna har stor betydelse. Kommer att barn från en familj där föräldrarna är väldigt 

kreativa tar även barnet lättare till sig av de kreativa instrumenten. PBL lutade snarare åt 

att det till 100 % har med den miljön vi lever i att göra. PBL Förklarade detta att dra ett 

exempel där detta visade sin betydelse väldigt klart genom att om man skulle låsa in ett 

barn i ett rum och enbart mata barnet kommer denna människa förmedlingen inte att 
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kunna prata och heller inte alls ha samma utveckling som en människa skulle ha där 

samhället och miljön påverkar en.  

 

3.1.6 – Fråga 6 ”Vad har läraren och vad har eleverna för roll att 
skapa kreativitet i bildlektionerna?”  
 
Sammanfattning: elever  
Det viktigaste var enligt eleverna att läraren skall komma med idéer och att eleverna skall 

ta till dig av dessa och få inspiration för att sedan vidare utveckla dessa. Men framför allt 

var det viktigt som elev att ta eget ansvar och inte förvänta sig att läraren själv ska säga 

exakt vad eleverna skall göra. Utan att eleverna själva får hitta lösningar. En av eleverna 

som jag intervjuade (E6) menade att lärarens uppgift är att lära ut och elevens uppgift att 

lyssna och ta in det läraren säger.  

 

Sammanfattning: lärare  
NL svarade att man som lärare och elev har lika mycket ansvar för att skapa en kreativ 

bildundervisning. Som elev måste man ha viljan, utan vilja kommer vi ingenstans. Du 

som lärare kan aldrig tvinga någon till något. Men man som lärare måste ha kunskap om 

sitt ämne, ju säkrare man är på det man undervisar ju mer kan man jobba fritt och 

inspirera barnen till att göra mer. NL menade även på att eleverna får mer valmöjligheter 

om man är säker som lärare. NEL hade ett rätt så liknande svar då hon beskrev det som 

att lärarens uppgift är att uppmana eleverna att vara kreativa. Man måste visa eleverna 

vägen, men sedan är det eleven själv som måste gå vägen själva. NEL la även vikten på 

att det är viktigt att inte följa mallar bara för att det kan bara en trygghet och låta eleven 

inspireras av nya idéer som antingen eleven själv har eller som man som lärare kan 

vägleda eleven till.  
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3.1.7 Fråga 7 ”Anser du dig själv vara en kreativ elev/ lärare?”  
 
Sammanfattning: elever 
Fem av sju elever tycker att de är kreativa.  E2 som svarade att ja, det tror jag att jag är, 

grundade även detta på att eleven jobbar mycket självständigt och har en god fantasi. 

Men även om man skulle jobba tillsammans med något skulle detta inte vara något 

problem. E7 menar att hon är det lite hela tiden och detta var något hon hade hört från 

många läraren säga till henne och då litade hon på att hon är det. E6 menade att det beror 

lite på humöret. Att man är olika kreativ från dag till dag. Men i grund och botten är man 

kreativ. Tre andra elever lutade mer mot att detta hade med att göra hur rolig en lektion 

är. Om en lektion är rolig leder det till att man är mer kreativ på lektionerna.  

 

E2 av eleverna tyckte själv inte att han var kreativ. Eleven beskrev det såhär ” Jag har 

svårt att hitta på saker själv och även lösningar. Kan inte komma med många idéer själv 

heller. Jag tycker inte jag är så kreativ”. 

  

Sammanfattning: lärare 
Alla de tre lärarna jag intervjuade anser sig vara kreativ på olika sätt. Men samtliga lärare 

tyckte att strävan efter att vara en kreativ lärare hos sig själva var höga och även 

ambitionen. PBL beskrev det såhär oavsett inom vilket yrke du kommer att jobba krävs 

det ett slags ambition eller kreativitet. Det handlar inte om vad en individ jobbar med 

snarare vad individen har för ambitioner. Inom alla yrken måste du vara kreativ på ditt 

sätt och inte minst när det gäller när du jobbar som bildlärare. För vill man lyckas med att 

vara en bildlärare måste man hitta nyckeln och det är att våga prova på nya saker. Detta 

var något som PBL hade erfarenhet av under de trettio åren PBL hade jobbat som lärare. 

NEL menade att det handlar inte om att följa mallar utan om att kunna ändra situationer 

och se vad som passar bäst i just det situation som man befinner sig i. Därför ser NEL sig 

själv som en kreativ lärare. Sin chans till att vara en kreativ bildlärare ser NEL som större 

än andra ämnen, men menar på att detta behöver inte betyda att man som bildlärare då är 

mer kreativ än vad andra lärare i andra ämnen är. 
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3.1.8 Fråga 8 ”Är kreativitet något som kan läras ut?”  
 

Sammanfattning: elever 
Fyra av eleverna svarade att kreativitet är något som kan läras ut, två att det inte går och 

en till en viss gräns. 

 

E1 beskrev det att det är något som man måste jobba med själv. Att som lärare kan man 

vara som hjälp på vägen och visa, inspirera och ge idéer men viljan måste komma från 

människan själv. E2 beskriver det som att viljan måste komma från en människa själv 

och det är något som man får jobba på själv för att uppnå. Lärarens uppgift är att 

inspirera, sedan får man själv som elev ta till sig det och utveckla det vidare till en kreativ 

process. E5 tycker att det är något som man bygger på helt själv. Det är svårt att säga att 

någon ska vara kreativ och sen ska du göra det och vara kreativ. Viljan måste komma 

från sig själv. Men man kan hjälpa till på vägen.  E6 menade på att lärarens uppgift i den 

kreativa rollen hade stor betydelse. Om en lärare verkligen är kreativ smittar det av sig på 

eleverna.  

 

Sammanfattning: lärare  
De svar jag fick av lärarna hade mycket att göra med hur stort intresse det fanns mellan 

”deltagarna” dvs. mellan den som vill ”lära ut” kreativitet och den som vill lära sig vara 

kreativ. NL beskrev det såhär: ”En elev som aldrig någonsin har intresserat sig för att 

utvecklas kommer aldrig att göra det men visar jag vägen så kanske han nappar på det 

men eleven måste komma med lösningar själv”. NEL och PBL trodde detta var fullt 

möjligt så länge det finns en vilja. 
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4 Slutdiskussion 
 

4.1 Sammanfattning  
 

För att elever skall kunna få ut det allra bästa av skoltiden, krävs att vi vuxna skapar en 

bra och stimulerande miljö, med goda förutsättningar med ett kreativt lärande sätt. Mitt 

syfte med arbetet har varit att skapa en fördjupad kunskap om kreativitetens betydelse 

och vad den har för vikt för bildundervisningen, likt genom att titta på skillnader/likheter 

mellan lärares och elevers allmänna syn på kreativitetens betydelse för 

skapandeförmågan i skolvärlden. 

 

Jag kommer inte att dra några generella slutsatser då undersökningsområdet varit mycket 

begränsat och endast 10 intervjuer ägt rum, utan jag nöjer mig med att beskriva likheter 

och skillnader mellan intervjupersonerna, lärare samt elever. Det jag kommer att redovisa 

är slutsatser baserade på den lästa litteraturen och lärarens samt elevernas intervjuer. Jag 

anser dock att resultatet, trots det begränsade materialet och intervjuerna har visat på 

många intressanta tankar om kreativitet och dess förutsättningar och hinder. 

 

Jag har tyckt mig kunnat utläsa i intervjuerna att både lärare och elever anser att 

kreativitet är lämpligt och främjar lärarens och elevernas roll i skolan. Mycket i 

intervjuresultaten visar på att beroende på det skapande intresset för bildundervisningen 

hos eleverna anser de sig själva vara kreativa i olika grad.  

 

Det är både viktigt som lärare och elev att ta sitt ansvar för att skapa en stimulerande och 

utvecklande miljö med goda förutsättningar för ett kreativt arbete.  
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Skillnader mellan elevsynen och läraresynen har inte varit stora och heller inte mellan 

lärare och lärare eller mellan elev och elev. Den största skillnaden man kunde hitta gällde 

vad lärare och elever tycker vara en inspirerande miljö. Vidare kunde man se att ett 

kreativt arbete för eleverna har varit att eleverna lägger den största vikten på hur 

intressant och rolig en lektion är medan lärare lägger den största delen på hur genomtänkt 

och engagerad man är som lärare för att skapa ett kreativt intresse för sina elever.  

 

I litteraturen (Bengt Renander (2005) m.fl) har jag funnit att kreativitet är ett stort 

begrepp som har många fler än bara en definition. Detta kan ha och göra med allt från en 

människas erfarenheter till individuella värderingar och uppsatta krav för vad som krävs 

av en människa som är kreativ. Folke Dahlquist (1998) beskriver begreppet kreativitet i 

betydelsen av skapandets förmåga vilket jag tror har en stor vikt när det gäller 

bildundervisningens i skolan. Detta ser jag även som grundläggande faktorer för hur 

organiserad eller fruktbar bildundervisningen är i skolan. Främst är detta ett begrepp som 

lärare kan ta till för att få igång eleverna, men även för att få elever att våga pröva att vara 

kreativa utanför det absoluta resultatet som åtrås.  

 

Jan Rollof (2002) menar att för många människor är kreativitet något som kännetecknas 

av ett fåtal genier som lyckas åstadkomma stora förändringar eller betydelsefulla 

uppfinningar. Men detta var helt klart något som ingen av de personer jag valt att 

intervjua höll med om. Precis så som flera skribenter skriver är kreativitet något som alla 

människor har inom sig. Vissa gynnas att använda det mer, andra använder det vid ett 

mer främjande sammanhang. Men det allra viktigaste enligt de intervjuade eleverna var 

att ha en lärare som har många idéer och är engagerad i sitt arbete. Dessa elever menar att 

en engagerad lärare som jobbar kreativt smittar ofta av detta på sina elever och skapar en 

miljö med stor vikt på att skapa och utvecklas. Jag vill hävda att dessa personer har rätt i 

detta då jag i mina litteraturstudier fått resultat av att kreativitet rätt ut i det blå inte är 

möjligt. Kreativitet kommer oftast från någonstans och detta är då ofta från en verklighet 

(Lev S Vygotskij S. 17). Till vidare kan detta stå för att vi på något sätt engagerar oss i 

det vi gör och har ett syfte/mål bakom det.  
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Möjligheter som ansågs existera i samband med en kreativ bildundervisning var först och 

främst människans utveckling med hjälp av kreativiteten. Detta är en aspekt som jag 

tycker är oerhört viktigt under hela livet. Oavsett var i livet man befinner tror jag 

utvecklingen är en av de viktigaste aspekterna som påverkar ens liv mycket positivt. Att 

sedan barn i skolan känner att de genom kreativa aspekter utvecklas positivt visar bara på 

hur viktigt det är att man som lärare gör detta möjligt. 

 

Det visade sig även klara tecken på hur viktigt eleverna tycker det är att 

bildundervisningen är intressant och givande. Genom givande och intressant miljö 

menade eleverna att den kreativa processen sätts igång, liksom viljan att skapa och 

utvecklas. Detta är något som jag tycker har speglat sig under flertal situationer i livet. 

Det intressanta och den miljön man trivs bäst i är den miljön man söker sig till.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor: 

till elever 

 

1. Vad betyder begreppet kreativitet för dig personligen?  

 

2. Vad anser du vara en kreativ bildundervisning?  

 

3. Vilka möjligheter/hinder ser du med en kreativ bildundervisning?  

 

4. Vad anser du om följande definitioner av kreativitet: 

 

a) Att kreativitet är ett mode ord som används i många sammanhang utan att man 

egentligen har en klar uppfattning för vad begreppet står för?   

 

b) Att kreativitet är uppbyggda element som hämtas ur verkligheten?  

 

c) Kreativitet definieras för en person som kommer med nya produkter och idéer?  

 

d) Människor har kreativ förmåga som de använder i vardagen utan att ens tänka på 

det. Löser problem, prövar på nya saker, utför konstnärlig skapande som hobby 

eller i yrkeslivet?   

 

e) Kreativitet är något som fåtal utvalda personer kan utföra, ett urval av lysande 

personer med talanger, med andra ord genier?  

 

5. Tror du att man som människa föds kreativ eller är det miljön som har betydelse? 

Förklara, hur tänker du?  

 

6. Vad har läraren och vad har du som elev för roll att skapa kreativitet i 

bildlektionerna?  
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7. Anser du dig själv vara en kreativ elev? Förklara hur?  

 

8. Är kreativitet något man kan lära ut?  
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Intervjufrågor: 

till lärare 

 

1. Vad betyder begreppet kreativitet för dig personligen?  

 

2. Vad anser du vara en kreativ bildundervisning?  

 

3. Vilka möjligheter/hinder ser du med en kreativ bildundervisning?  

 

4. Vad anser du om följande definitioner av kreativitet: 

 

a) Att kreativitet är ett mode ord som används i många sammanhang utan att man 

egentligen har en klar uppfattning för vad begreppet står för?   

 

b) Att kreativitet är uppbyggda element som hämtas ur verkligheten?  

 

c) Kreativitet definieras för en person som kommer med nya produkter och idéer?  

 

d) Människor har kreativ förmåga som de använder i vardagen utan att ens tänka på 

det. Löser problem, prövar på nya saker, utför konstnärlig skapande som hobby 

eller i yrkeslivet?   

 

e) Kreativitet är något som fåtal utvalda personer kan utföra, ett urval av lysande 

personer med talanger, med andra ord genier?  

 

5. Tror du att man som människa föds kreativ eller är det miljön som har betydelse? 

Förklara, hur tänker du?  

 

6. Vad har elever och vad har du som lärare för roll att skapa kreativitet i 

bildlektionerna?  
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7. Anser du dig själv vara en kreativ lärare? Förklara hur?  

 

8. Är kreativitet något man kan lära ut? 
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