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ABSTRACT

Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur fyra bildlärare på 
gymnasiet ser på begreppet kreativitet och hur detta enligt dem tar sig i uttryck i deras 
undervisning. Då kursplanen tar upp begreppet som ett mål samt som ett krav för betyget 
MVG är begreppets betydelse och tolkning av detta väsentligt och av betydelse för hur 
bedömningen samt undervisningen ser ut. 

Undersökningen har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra bildlärare på 
gymnasienivå. Intervjufrågorna var öppna för att få ut så mycket som möjligt ur varje 
fråga. 

Resultatet  av denna undersökning påvisar  att  lärare  har  stor  förståelse  för  begreppet 
kreativitet och mycket kunskap om hur den på olika sätt kan främjas i klassrummet samt 
vad som krävs för att läraren ska kunna bedöma den kreativa processen. Resultatet visar 
också  på  att  tidsbrist,  negativ  stämning  och  elevers  dåliga  självförtroende  kan  vara 
faktorer som istället hämmar kreativiteten i klassrummet.

Nyckelord: kreativitet, bild, styrdokument, lärare, tänkande
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1 INLEDNING

I  introduktionen  presenteras  studiens  syfte  och  de  valda  frågeställningarna. 
Motivering av ämne återfinns också här samt varför jag anser att det är viktigt att 
undersöka.

1.1 Syfte, motivation och frågeställning

Syftet  med  uppsatsen  är  att  genom  kvalitativa  intervjuer  undersöka  hur  fyra 
bildlärare på gymnasiet ser på begreppet kreativitet och hur detta enligt dem tar sig i 
uttryck i deras undervisning. Jag fann i kursplanen för bild och form på gymnasiet att 
ett  mål  i  kursen  är  att  utveckla  elevernas  kreativa  förmåga.  Jag  fann  även  att 
begreppet kreativitet återfinns först under kriterierna för MVG där det står ”Eleven 
använder ett personligt och kreativt bildspråk” (Skolverket, 2006).  Detta skapade 
ett intresse och en undran över vad kreativitet egentligen innebär. Finns det ingen 
tydlig  definition  på vad begreppet  kreativitet  innebär  så blir  lärarnas  individuella 
tolkning av begreppet det som påverkar hur de ser på kriterierna för MVG. 

Anledningen  till  ämnesvalet  bottnar  i  ett  personligt  intresse  för  det  kreativa 
skapandet men också i en önskan att som blivande lärare bli mer medveten om hur 
och om bildlärare idag arbetar med kreativitet på ett medvetet plan och hur de i så 
fall ser på detta. Vidare önskar jag också söka finna svar på om dessa lärare anser att 
man som lärare över huvud taget kan hjälpa till att utveckla en elevs kreativitet. Det 
är  mycket  relevant  för  yrkesverksamma  lärare  att  reflektera  och  medvetandegöra 
sådana här frågor  för att  över huvud taget  kunna fullfölja  sitt  uppdrag anser jag. 
Kreativitet  är  ett  begrepp som nämns  i  såväl  kursplaner  som läroplaner  men  det 
beskrivs aldrig vad det innebär vilket gör det möjligt för och tvingar lärarna att göra 
sina egna tolkningar. Bach (1971) menar att det till stor del är skolans och lärarnas 
uppgift att hjälpa eleverna att utveckla sina kreativa potentialer som anses vara så 
värdefulla i vårt moderna samhälle (a.a.). Således är lärarnas tolkning av begreppet 
kreativitet relevant för undervisningen såväl som för samhället i stort. 

Frågeställningar: 

• Vad anser lärarna att kreativitet är?

• Är kreativitet viktigt, i så fall varför eller varför inte?

• Kan man som lärare hjälpa till att utveckla en elevs kreativitet, i så fall hur? 

• Hur  resonerar  lärarna  kring  att  begreppet  kreativitet  återfinns  först  under 
kriterierna för MVG i kursdokumentet?
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2 BAKGRUND

Bakgrundskapitlet är uppdelat i två huvudkategorier: kreativitet som begrepp samt 
teorier kring kreativitet och därefter följer en kort sammanfattning.  

2.1 Kreativitet som begrepp

Nedan kommer jag beskriva olika tolkningar av begreppet kreativitet. 

Begreppet kreativitet beskrivs olika beroende på vem man frågar, antingen ses det 
som någonting personen antingen har eller inte har, eller så ses det som någonting 
alla har och som går att utveckla. Författaren och läraren Ellen Bach (1971) anser att 
för att  över huvud taget kunna utföra forskning kring kreativitet  måste  bli på det 
klara  med  vad  begreppet  innebär  och  fastställa  de  kriterier  som  visar  på  vad 
kreativitet är. Bach menar även att det inte finns någon slutgiltig förklaring på vad 
begreppet kreativitet innebär men att det finns ett flertal teorier (a.a.) 

Det vanligaste sättet att beskriva begreppet kreativitet menar forskaren George Klein 
(1990) är att det kan ses som en typ av nyskapande eller skapande verksamhet där 
personen lämnat de gamla invanda sätten att tänka. Klein väljer också att sätta ordet 
kreativitet inom citationstecken då han anser att det är alldeles för komplicerat och 
missbrukat för att kunna användas på att obesvärat sätt (a.a.). Således ser Klein att 
det vanligaste sättet att använda begreppet på kanske inte alltid är det rätta, och sätter 
därför  citationstecken  kring  begreppet  för  att  förtydliga  dess  komplexitet  och 
svårighet att finna en enda förklaring eller beskrivning på.  

Detta kan ge en förståelse för begreppets bredd och vida betydelse. 

Bildläraren  och  pedagogen  Betty  Edwards  (1987)  beskriver  begreppet  som  ett 
kameleontbegrepp. Ett begrepp som diskuterats av lärare såväl som av andra men 
som ofta av lärare talas om som något greppbart, någonting som kan vara ett mål. 
Edwards låter oss få veta att det inte finns någon allmänt accepterad definition på 
begreppet men att hennes egen är att alla kan vara kreativa bara de lär sig att se på 
rätt sätt. (a.a.). Kreativitet handlar alltså för Edwards om att lära sig se på saker och 
ting  på  ett  annat  och  annorlunda  sätt.  Även  Anders  Marner  (2005)  professor  i 
bilddidaktik  vid  Umeå  universitet  diskuterar  mot  föreställningen  att  kreativitet 
bottnar i någon form av kreativt genis autonomi, och för föreställningen att alla kan 
vara kreativa.  Marner menar  också att  motsatsen  till  kreativitet  är  det  förväntade 
(a.a.).  Alltså  kan  kreativitet  ses  som  någon  som  bryter  mot  normen  eller  gör 
någonting som inte är väntat av denne. 

Tittar man i de vanliga uppslagsböckerna så har man ibland undvikit ordet helt eller 
beskrivit  det  som följer.  Nationalencyklopedin  (2011)  menar  att  personen har  en 
förmåga att vara nyskapande och kunna se på saker och ting ur nya perspektiv om 
man är kreativ. Att se bortom det vanliga och se på ett nytt sätt (a.a.) Alltså ungefär 
som  Edwards,  men  utan  tron  att  det  gäller  alla.  På  ett  liknande  sätt  beskrivs 
begreppet  i  Norstedts  uppslagsbok  (2005),  kreativ jämförs  där  med  synonymen 
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skapande,  initiativrik  och  produktiv.  Ordet  kreativitet  beskrivs  med  orden 
skapandekraft och idérikedom (a.a.) Deras beskrivningar skiljer sig dock till viss del 
åt då Nationalencyklopedin mer beskriver det som en förmåga att se på saker på ett 
annat  sätt  medan  Norstedts  uppslagsbok  tyder  på  att  det  mer  handlar  om  att 
producera nytt och visa på många nya idéer.  

Psykologen,  pedagogen  och  filosofen  Lev  Vygotskij  (1995)  menade  också  att 
begreppet kreativitet innebär att någon skapar någonting nytt.  Det kan vara en ny 
konstruktion som enbart finns i en persons tanke, men också något som kan skapas i 
den  yttre  världen,  exempelvis  konstnärligt  arbete  eller  forskning.  Den  delen  av 
kreativiteten som enbart grundar sig i vår hjärnas kombinatoriska förmåga kallade 
Vygotskij fantasi. Vidare menade han att fantasin ligger till grund för varje kreativ 
aktivitet  som möjliggör skapandet.  Ju mer erfarenhet  en människa har, desto mer 
referenser  har  hon  att  koppla  sin  fantasi  till.  Enligt  Vygotskij  menar  också  att 
kreativitet krävs för att de fantasier som finns idag ska bli verklighet imorgon (a.a.). 
Således  är  fantasin  och  erfarenheter  viktiga  verktyg  för  att  kunna  vara  kreativ, 
oavsett om det nya skapade bara stannar i tankarna eller om det resulterar i något 
konkret  (a.a.).  Anders  Marner  (2005)  talar  också om vikten  av fantasier.  Marner 
menar att fantasier, som vi så ofta nedsättande kallar det, är personers drömmar om 
sådant som ännu inte är verklighet. Dessa drömmar och fantasier kan vi förverkliga 
med kreativitet (a.a.). 

En annan tolkning av begreppet får vi av Psykologen Gudmund Smith (1990) som 
likställer kreativitet med ett sätt att leva, ett sätt att gå utanför de invanda ramarna 
och mönstren. Det handlar alltså för henne inte bara om att producera produkter eller 
idéer utan om kreativitet som ett helt säreget sätt att leva på och som influerar den 
kreativa personens hela levnadssätt (a.a.). 

Professorn och biologen Hans G. Boman (1990) är säkrare i sin syn på begreppet och 
menar att kreativitet är en talang för problemlösning på nya och oväntade sätt (a.a.). 
Att  våga  gå  utanför  ramarna  och  se  saker  där  andra  inte  gör  det.  Mihály 
Csikszentmihalyi  (1990)  talar  om  en  liknande,  speciell  egenskap  som  kreativa 
personer tycks ha, denna typ av personlighet kallar han ”upptäcktsorienterad”. En 
kreativ person är automatiskt mer benägen att söka nya frågor än lösningar på ett 
problem.  Med  detta  menar  han  att  den  kreativa  personen  vill  omformulera 
frågeställningar eller lösa helt nya problem och frågor snarare än att besvara frågor 
och  lösa  problem  med  redan  kända  variabler  (a.a.).  Dock  förklarar  inte 
Csikszentmihalyi om en person föds med denna egenskap eller utvecklar den men 
man  kan  åter  koppla  det  han  säger  till  begreppet  kreativitet  som  en  typ  av 
nyskapande. 

Som  framgår  ovan  menar  alltså  många  att  kreativitet  som  begrepp  innebär  att 
personen förhåller sig till saker på annorlunda eller nya sätt. Det kan också vara att 
ha  en  speciell  attityd  till  livet  eller  ett  originellt  tänkande.  Vygotskij  säger  att 
kreativiteten växer fram i kulturen, ur vilken också fantasin genom erfarenhet blir 
större. Fantasin som ju enligt honom ligger till grunden för kreativiteten. 
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2.2 Teorier kring kreativitet

Nedan presenteras olika teorier kring kreativitet samt annan relevant information för 
arbetet. Samtliga personer som tas upp är forskare inom olika områden. 

Kreativitet och forskning

Formellt inleddes den experimentella forskningen kring kreativitet 1950 i och med 
en  föreläsning  vid  ett  universitet  i  Kalifornien  som  hölls  av  den  amerikanske 
psykologen  J.P.  Guilford.  Guilford  beskrev  då  begreppet  divergerande  som 
okonventionellt  och  originellt  tänkande,  vilket  han  sedan  kom att  kalla  kreativt. 
Divergerande  tänkande,  som också  betyder  ungefär  motstridiga,  likställdes  alltså 
med kreativt tänkande (Bach, 1971). En viktig fråga som togs upp var om man över 
huvud taget kan avgöra om något är kreativt eller inte. Bach´s syn på det hela är att 
själva bedömningen av om någonting kan sägas vara kreativt eller inte kan avgöras 
av  såväl  andra  personer  som  av  individen  själv.  Detta  förutsätter  dock  inte  att 
individens och omgivningens uppfattningar alltid är desamma. Bach skriver även att 
samtiden inte alltid kan avgöra om en individ är kreativ eller ej då vissa skapelser 
eller uppfinningar ses som fel i en viss tid men som fantastiska i en annan.  Bach 
kallar  detta  beta  kreativitet  och  alfa  kreativitet.  Beta  kreativitet  är  den  egna 
individens uppfattning om sin egen kreativitet och alfa kreativitet är detsamma som 
omgivningens värderingar (a.a.).  

Anders Marner (2005) diskuterar också fenomenet att någonting kan ses som icke 
konst under en epok, men sedan kan ses som konst under en annan. Marner ger ett 
exempel om konstnären John Constables skisser. Skisserna sågs varken av Constable 
eller av de samtida som konst, utan enbart som just skisser. Idag däremot ser vi dessa 
som konstverk. Detta menar Marner är ett bevis på att det inte alltid är konstnären 
som  avgör  om  någon  är  kreativt,  eller  konst,  utan  att  betraktaren  också  är 
medskapare av såväl konstverk som kreativitet (a.a.).

Kreativitetsprocessen

Nedan  beskrivs  den  vanligaste  använda  modell  för  hur  processen  för  kreativt 
skapande kan gå till samt de olika faserna man går igenom.

Författaren och pedagogen Folke Dahlqvist (2010) talar om en modell i fyra faser 
som går att använda sig av för att beskriva den kreativa processen som en person går 
igenom  när  han  eller  hon  ska  skapa  något.  Modellen  kallas  PIIV-modellen  och 
skapades 1926. Faserna var Preparation, Inkubation, Illumination och Verifikation 
(a.a.). 

Sedan 1926 har dock ett antal andra modeller skapats som liknar denna. Däribland 
den modell vi kan se nedan:
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1. Första insikten:   Man formulerar sitt problem eller sin fråga. Alltså, vad ska 
jag göra?

2. Mättnad:   Man undersöker medvetet på alla sätt som är möjliga sitt problem 
eller sin fråga. Man söker information och fakta. Hur ska jag göra det?

3. Ruvande:   Man låter problemet eller frågan vila under en period för att låta det 
undermedvetna jobba med det istället. 

4. Aha-upplevelse:   Man  får  en  plötslig  uppenbarelse  från  det  omedvetna 
tänkandet av hur problemet eller frågan ska lösas. Såhär ska jag ju göra!

5. Verifikation:   Här  bekräftar  man  det  kreativa  materialet  och  prövar  det 
medvetet. Såhär blev/blir det!

Edwards (1987) använder också modellen och menar att det är ett av de verktyg som 
på bästa sätt beskriver den kreativa processen. Edwards menar att det inte behövs en 
speciell artistisk medfödd begåvning för att kunna vara kreativ, utan hon jämför det 
med att  kunna läsa. Man föds inte med kunskapen om hur man läser. Man följer 
lärarens instruktioner, övar och når slutligen målet. Samma sak är det med kreativitet 
menar Edwards. Hon nämner de olika faserna och lyfter fram detta som ett sätt att 
jobba.  Det  finns inte  heller  någon kreativ  person som skiljer  sig  från alla  andra. 
Edwards menar att eftersom att faserna bygger på kunskap så går de att lära ut såväl 
som att lära sig. Hon kommenterar den första insikten med en fråga som alla som ska 
skapa måste ställa sig innan de sätter igång. Hon menar att alla frågar sig hur de ska 
komma vidare i skapandeprocessen när de inte ens vet vad de vill skapa. För enligt 
Edwards så kan ju alla  vara kreativa,  lära  sig ett  kreativt  förhållningssätt  och gå 
igenom denna process men med kunskap så går det hela lättare. Kanske letar man 
efter något som sticker ut eller fångar ens intresse och som inspirerar en? En sådan 
process som att finna och söka inspiration blir också enklare med kunskap om vart 
och hur man ska leta. (a.a.).  Edwards menar således att det ofta finns en svårighet 
redan i  första  fasen,  där man kanske står  inför  ett  helt  vitt  ark eller  en helt  tom 
canvas. Kanske ska personen göra ett porträtt, men vart börjar jag? Det är nu man 
enligt Edwards börjar se sig om med nyfiket sinne. Man letar efter inspiration och 
kunskap. 

Marner (2005) menar att man också kan ta till denna modell i vardagslivet, som ju 
också kan präglas av kreativitet. Som exempelvis när vi löser ett problem vi har på 
ett nytt sätt så tar vi vårt öde i egna händer – detta menar Marner är kreativitet. Och 
även i  dessa  situationer  går  man  igenom de olika  faserna  i  modellen  ovan.  Han 
menar också att modellen visar på vikten av erfarenhet och kunskap. Det är i den 
fösta fasen som man samlar på sig intryck, information och liknande, för att sedan i 
andra  fasen  fortsätta  förbereda  sig.  Detta  innebär  att  idén  inte  kommer  från 
ingenstans utan måste sökas genom exempelvis förebilder (a.a.). 
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Läraren, skolmiljön och kreativitet

Nedan förklaras kreativitetsbegreppet i förhållande till läraren och skolmiljön. Sådant 
som miljöförhållanden och om och hur läraren kan påverka elevernas kreativitet  i 
undervisningen tas upp. 

Marner (2005) diskuterar tre olika faser som bild och teckningslärare samtalar kring 
gällande kreativitetsproblematiken. Dessa är:

1. Den metodik som är auktoritär och som kom till under senare delen av 1800-
talet. Här hade man en given norm som eleverna förväntades arbeta efter. 

2. Den metodik som handlade om det fria skapandet och vikten av att ge uttryck 
för känslor och sätta fokus på den individuella kreativiteten. Denna metodik 
hade sin topp under 1950-1960-talet. 

3. Den metodik  som nämns  i  dagens  kursplaner  och  som påvisar  vikten  av 
kommunikativa  inslag.  Kreativiteten  förväntas  ha  någon  typ  av 
mottagarperspektiv, inte bara skapa för skaparens skull. 

Marner  menar  att  det  fria  skapandet  sågs  som en  romantiserad  föreställning  om 
personen som ett naturligt geni. Skaparen av verket kunde vara helt omedveten om 
vad  han  skapade  och  kunde  se  det  färdiga  verket  som förvånande.  Idag  menar 
Marner att det är viktigare att man har en tanke bakom verket, att man funderar på 
hur det kommer tolkas och tas emot av en publik. Det kommunikativa är av stor 
betydelse idag, även i skolan. Att kommunicera med och om det man skapar är högst 
relevant.  Marner  menar  också  att  kreativitet  inte  bara  är  personlig,  den  är  också 
intersubjektiv,  vilket innebär att  andra också kan bidra till  den. Att kommunicera 
med andra är bra för kreativiteten då tankar bygger på andra tankar.(a.a.).

Läraren och den kreativa skolmiljön är enligt Bach påverkningsbar och hon menar att 
det finns ett antal principer för hur kreativ undervisning bör och kan bedrivas. Först 
och främst är acceptans från lärarnas sida inför elevers ovanliga idéer och frågor ett 
sådant exempel, speciellt om de tas upp till diskussion (Bach, 1971). Att diskutera 
idéer och kreativitet kan alltså ge en öppnare och mer mottaglig miljö i klassrummet 
(a.a.). Att skapa kreativitetsfrämjande miljöer i skolan kan också bidra till en ökad 
kreativitet  bland eleverna då vissa miljöförhållanden har visat  sig ha inverkan på 
individers kreativa processer. En sådan miljö kan vara exempelvis en accepterande 
lärare (a.a.). 

Elisabet Malmström (2006) universitetslektor i Pedagogik lyfter i sin bok  Estetisk  
pedagogik och lärande fram vikten av att känna till materialen man kan använda för 
skapande för att kunna se vilka möjligheter det kan ge. Okunskap om hur redskap 
och  material  används  kan  således  begränsa  kreativiteten  och  skapandet  (a.a.). 
Tillgången till material är också en del i en kreativitetsfrämjande miljö. Malmström 
lyfter även fram lärarens demokratiska mål. Hon menar att lärarens kompetens bör 
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ligga  i  bildskapande,  rådgivande  och  stödjande  samt  samtalsmöten  med  verkets 
skapare, alltså eleven. Vidare skriver hon att en pedagog ska sträva efter att finna och 
se  alternativa  lösningar  på  alla  problem.  På  så  sätt  blir  dennes  handledning 
meningsfull  genom att  inspirera  på andra sätt  än med de enklaste  och vanligaste 
lösningarna. Detta kan exempelvis ske genom att visa eleven nya sätt att använda de 
estetiska redskapen. Med detta menar hon att läraren måste vara kreativ och kunna 
vända på verkligheten och att kunna tänka tvärt om. Malmström menar också att en 
lärare kan inspirera eleverna genom att visa andra bilder och inspirerande texter då 
dessa föder nya idéer och ger inspiration till egna bilder och texter (a.a.). Det finns 
alltså, som vi kan se ovan, en del saker läraren kan göra för att främja miljön i skolan 
för att eleverna ska kunna ha möjlighet att vara kreativa.

När det gäller möjligheten att vara kreativ och skapande så säger Edwards (1986) i 
sin bok Att teckna med högra hjärnhalvan att alla kan lära sig teckna, bara de lär sig 
se. Undervisningen bör således till stor del bestå i att lära eleverna att se på samma 
sätt som en konstnär, alltså med högra hjärnhalvan, och enbart detta kommer att göra 
att de kommer kunna teckna. Alla kan enligt Edwards lära sig teckna, bara att sättet 
vi växt upp med att se på saker och ting försvårar eller omöjliggör detta. Edwards 
skriver  liksom  andra  om  vikten  av  att  ha  kunskap  för  att  komma  på  kreativa 
lösningar (a.a.). Kunskap om materialen och ett speciellt sätt att se på saker och ting 
är alltså enligt Edwards avgörande för skapande och kreativitet. 

Även Marner (1995) diskuterar vikten av kreativa miljöer. Just dessa platser är där 
människor  möts  och  träffas  menar  han.  Även  stämningen  är  otroligt  viktig  för 
kreativiteten. Möts man i klassen av negativitet så kan kreativiteten minska. Marner 
kan också se att betygssystemet kan minska kreativiteten då man som elev försöker 
sträva efter att få rätt svar istället för att göra någonting nytt eller annorlunda. Därför 
är  det  viktigt  att  man  i  skolan  försöker  synliggöra  kreativiteten  och  inte  vara 
bakåtsträvande och hålla kvar vid att ha flit och lydnad som ideal (a.a.). 

Kreativitet och personlighet

Nedan följer en redogörelse av kreativitet i förhållande till  personligheten. Sådana 
frågor  som om man  föds  kreativ  eller  inte  tas  upp samt  andra faktorer  som kan 
påverka.

Bach  (1971)  menar  att  kreativitet  och  personlighet  har  ett  visst  förhållande  till 
varandra. Hon hänvisar till en undersökning som gjorts där man sett att kreativitet 
hos en individ kan visa sig i att personen löser olika sorters uppgifter på annorlunda 
eller nya sätt (a.a.). Även här kan vi se kopplingar till andra tankar kring kreativitet 
som ett annorlunda sätt att lösa ett problem. Man ser med andra ögon.  

Enligt  psykiatrikern  och  barnläkaren  Donald.W. Winnicott  (2003)  är  det  kreativa 
sättet att förhålla sig till sin omvärld och till sig själv som får oss att känna att livet är 
värt att leva. Man blir så att säga en kreativ medskapare av sin egen värld och främst 
av sin egen upplevelse av den. Winnicott säger också att kreativitet inte enbart är 
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något vi ärver eller som finns förprogrammerat i vår arvsmassa. Inte heller är det 
enbart den miljö vi lever i som påverkar hur och om vi blir kreativa personer, det är 
kopplingen mellan dessa båda – det inre och det yttre i samspel med det kulturella 
som gör oss mer eller mindre kreativa.  Omgivningen har alltså stor påverkan på om 
en person utvecklar sin kreativitet, vilken i sin tur påverkar hur en person ser på sitt 
liv. Personens kreativitet är alltså enligt Winnicott det som skapar dess uppfattning 
om omgivningen och livet (a.a.).  

Edwards  (1986)  säger  att  alla  har  färdigheterna  redan  inom sig  och  att  de  med 
övningarna i hennes bok kan släppas fria. Det ligger som ett frö inom oss som bara 
väntar på att få chansen att gro. Och bara genom att lära sig konstnärens sätt att se så 
kan vem som helst lära sig lära sig teckna utan vidare undervisning. Det är alltså till 
stor del sättet att se som avgör hur duktig man är (a.a.).  

Miljön  menar  även  Malmström  (2006)  är  viktigt  då  personliga  minnen  och 
erfarenheter  kan  bidra  till  ett  växande intresse  för  estetiskt  arbete,  skapande och 
konstnärligt skapande. Alla minnen vi har slår rot i oss och utgör en bas för intressen 
som sätter sina spår i skapandet av bland annat bilder (a.a.). 

Marner  (2005)  menar  också  att  de  personliga  erfarenheterna  är  viktiga  för 
kreativiteten. Det är ofta ur behovet, bristen av något eller problematik i förhållande 
till det man vill uppnå som kreativiteten växer. Alltså är det ofta inte så att kreativitet 
föds ur absolut frihet, frid och välmående (a.a.). 

Det är alltså delade åsikter kring om man föds kreativ, om det är miljön som avgör 
och  om man  kan utveckla  kreativiteten.  Dock anser  övervägande  delen  av  dessa 
personer att kreativitet är något som går att utveckla. 
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3 METOD

Metodavsnittet  innehåller  en  beskrivning  av  undersökningens  genomförande. 
Kapitlet  tar  upp  val  av  undersökningsmetod,  undersökningsgrupp,  förberedelser, 
genomförande, databearbetning samt metodproblem. 

3.1 Val av undersökningsmetod

Denna undersökning har gjorts med en kvalitativ metod för att samla materialet. Den 
kvalitativa metoden innebär att datainsamlingen består av kvalitativa intervjuer med 
respondenterna  samt  tolkande  analyser  av  materialet  (Patel  & Davidsson,  1994). 
Intervju är ett arbetssätt som passar då man, som jag, vill samla djupare information 
som är byggd på frågor (a.a.) Valet av denna metod är lämplig då informanterna även 
kan ge svar utifrån sina egna tolkningar kring ämnesområdet. 

Frågorna har en hög grad av strukturering,  vilket innebär att  de ställdes i samma 
ordning till alla respondenterna. Frågorna har även låg grad av standardisering för att 
lämna utrymme åt så öppna svar som möjligt (Patel & Davidsson, 1994). På så vis 
minskas risken för att få  ja och  nej svar. Frågorna testades innan intervjun på en 
testperson med likvärdig utbildning, alltså med lärarexamen, som respondenterna för 
att se att dess kvalité höll. Detta gav mig möjlighet att omformulera de frågor som 
inte var tillräckligt tydliga. 

Den hermeneutiska tolkningsläran har också använts för att tolka intervjumaterialet. 
Hermeneutik  innebär  att  man  använder  sig  av  ett  kvalitativt  tolknings-  och 
förståelsesystem  för  att  inhämta  kunskap.  Tolkningen  är  central  och  bygger  på 
konkreta resultat, vilka i sin tur subjektivt diskuteras, jämförs och utvecklas. Just att 
finna likheter och att finna en helhet i de skilda svaren är hermeneutikens grund och 
relevant  för  att  få  en  tydlig  sammanställning  av  respondenternas  svar. 
Hermeneutiken svarar på vad det är som visar sig i svaren och för att dessa ska kunna 
vara  tillförlitliga  krävs  stora  underlag  (Patel  &  Davidsson,  1994).  Fakta-  och 
värdeomdömen  går  således  hand  i  hand  enligt  ett  hermeneutiskt  förhållningssätt 
(a.a.). Att spela in intervjuerna är ett sätt att göra så att tillförlitligheten ökar, vilket 
jag gjorde.  På så sätt  kan man gå tillbaka  och höra så att  allt  är  rätt  nedskrivet. 
Testpersonen fick stå som kontrollant för att frågorna var väl utformade, vilket också 
är viktigt för att få hög reliabilitet (a.a.). 

3.2 Undersökningsgrupp 

De fyra lärare som kom att utgöra undersökningsgruppen valdes på så sätt att jag 
först mailade de bildlärare på gymnasienivå som jag fann. De som svarade och var 
tillgängliga för intervju ringde jag sedan upp eller höll mailkontakt med och dessa 
fick således bli respondenterna. Således gjorde jag ett strategiskt urval, vilket innebär 
att jag valt just dessa personer av en viss anledning, vilket ju är deras yrke (Kvale, 
2009). Dessa var fyra stycken lärare från två olika gymnasieskolor. De intervjuade är 
både manliga och kvinnliga, men genusperspektivet kommer inte ha betydelse för 
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just  denna  undersökning  och  kommer  därför  inte  nämnas  mer.  Detta  av  den 
anledningen att det inte är relevant för att få svar på frågeställningarna. 

Etiska  överväganden  som  gjorts  är  att  lärarna  innan  intervjun  fick  veta  om  att 
intervjun spelades in samt att deras namn inte skull finnas med i arbetet  (Patel & 
Davidsson, 1994).

3.3 Genomförande

Jag träffade respondenterna enskilt vid olika tillfällen. Vi kom överens om en tid som 
passade oss båda för intervju. Under alla intervjutillfällen satt vi ostörda på lärarnas 
arbetsrum eller liknande plats där vi fick vara i fred. Innan jag startade inspelningen 
berättade jag kort om mitt arbete samt svarade på andra eventuella frågor som de 
hade kring arbetet och intervjun. Jag berättade också att de skulle anonymiseras i 
uppsatsen. Jag klargjorde också syftet med intervjun innan jag startade inspelningen 
så  att  de  förstod  varför  deras  bidrag  var  viktigt  och  började  sedan  ställa 
intervjufrågorna  under  inspelning.  Just  intervjun  ger  en  större  möjlighet  att  gå 
djupare in på varje fråga och förklara när missförstånd dyker upp. På så sätt ökar 
reliabiliteten då man får säkrare och mer utförliga svar (Kvale, 2009). 

3.4 Databearbetning

Materialet jag fått in i form av inspelade samtal transkriberade jag först så att jag 
hade allt nedtecknat som text i datorn. Transkribering betyder att det talade språket 
uttrycks eller skrivs om till text (Patel & Davidsson, 1994). När alla intervjuer var 
transkriberade  letade  jag  likheter  och  skillnader  i  respondenternas  svar  på  mina 
frågor. Således tolkade jag till viss del det lärarna sade men med stor medvetenhet 
och försiktighet för att undvika att misstolka det de sade. Då de intervjuade lärarna är 
anonyma i arbetet så benämner jag dem istället A, B, C och D. Att hitta på andra 
namn som avslöjar  kön vore omotiverat  då genusperspektiv  inte  är  av betydelse. 
Under transkriberingen av ljudfilerna var jag även medveten om att även ett ickesvar 
eller problematik att besvara en fråga är ett slags svar. 

3.5 Metoddiskussion

Att reflektera över metodproblem och saker som kunde gjorts bättre är viktigt för att 
kunna utvecklas  i  sitt  skrivande  och  forskande.  Under  mitt  arbete  har  jag märkt 
småsaker  som  varit  bra  men  också  vad  som  kunde  gjort  bättre  för  att  öka 
reliabiliteten i arbetet. 

Att göra intervjuer istället för enkäter anser jag var ett bra val eftersom att man får ut 
så mycket mer information av respondenten. Man får också möjlighet att förtydliga 
och undvika missförstånd på ett helt annat sätt (Kvale, 2009). 

En  nackdel  jag  kan  se  är  att  testpersonen  som  jag  intervjuade  för  att  se  om 
intervjufrågorna  var  rätt  utformade  och  lätta  att  förstå  inte  hade  samma 
arbetslivserfarenhet på gymnasiet som respondenterna. Detta var inget som tydligt 
framkom vare sig i intervjuerna eller i resultatet, men jag frågar mig ändå om jag 
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hade formulerat om frågorna på ett annat sätt med en mer erfaren lärare. Detta har 
dock inte framstått som något stort problem då testpersonen hjälpte mig mycket vad 
gäller  frågornas  utformning  och  dessa  fungerade  i  sin  tur  mycket  bra  med 
respondenterna. 
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4 RESULTAT

Under resultatkapitlet redovisas lärarnas svar på intervjufrågorna. Jag har sökt finna 
likheter och skillnader  mellan deras svar som jag presenterar nedan under avsnitt 
som jag benämner utifrån vad jag fann för att få en tydligare kategorier och svar på 
frågorna. I resultatet förekommer det ett antal citat från de intervjuade där jag anser 
att det förbättrar arbetets kvalité och resultatets presentation samt förståelsen för vad 
läraren menar. Lärarna presenteras som A, B, C och D. 

4.1 Vad är kreativitet? 

På frågorna kring vad kreativitet är svarade Lärare A att kreativitet handlar om att 
vara nyskapande, inte bara i bildämnet utan överallt. A menar också att alla kan vara 
kreativa och att möjligheten finns i oss alla, men att det sedan har stor betydelse om 
man  får  möjligheten  att  utveckla  sin  kreativitet  eller  inte.  Denna  möjlighet  till 
utvecklande av kreativitet menar A bör och kan ske i skolan såväl som i hemmet. 
Man  märker  på  en  elev  att  denne  är  kreativ  då  den  är  nyfiken  och  vågar 
experimentera. A menar att en sådan elev i första hand fokuserar på processen och 
kanske inte resultatet och betyget.  Att våga tänka annorlunda och prova sig fram. 
Vad händer om jag gör si eller så? ”Och som när han eller hon sedan ser resultatet  
kan tänka vidare, vad drar jag för slutsatser av detta nu då?”.  Att man reflekterar 
och  tänker  nytt  och  själv.  Lärare  B  ser  också  som  synonymt  med  begreppet 
kreativitet att tänka nytt. Lärare B uttrycker sig dock lite annorlunda och menar att 
kreativitet är att knyta ihop kunskapen man tagit till sig i sitt liv för att utifrån den 
hitta nya lösningar på saker och ting. En sådan lösning kan vara exempelvis att hitta 
på ett nytt sätt att hänga upp en tavla på väggen. Man använder alltså sin tidigare 
förvärvade kunskap till något nytt. B anser också att man föds med en egenskap att 
kunna lösa problem på ”ett udda sätt”, vilket kan likställas vid en kreativ ådra. Denna 
egenskap anser dock B att de vuxna tar ifrån eleven eller barnet varje gång man säger 
att ”sådär kan du ju inte göra”. B ger ett exempel:

På hur många sätt kan man använda ett gem? Barn kan 150 olika sätt och 
sedan svish (håller ut armarna och drar snabbt ihop dem igen) snärper 
man in det där. Men sedan kan man nog träna sig till att… alltså man 
tränar sig till att inte tappa kreativiteten.

B beskriver en kreativ elev som någon som gör oväntade saker och vågar prova nytt 
men som också vågar lösa saker och ting på sitt eget sätt. Det handlar, menar B lite 
om självförtroende, att våga misslyckas och inte vara så låst i tryggheten. Lärare C är 
liksom  lärare  A  och  B  snabb  med  att  använda  ordet  ”nytt”  i  förhållande  till 
kreativitet,  men  menar  också  att  man  kan  använda tidigare  redan uppfunna eller 
skapade verk för att få inspiration till det nya. Det viktiga är dock att man har egna 
idéer. Kreativitet är alltså för Lärare C att man vågar tänka nytt och annorlunda samt 
att man med hjälp av tidigare material och verk kan få inspiration till nya idéer. C 
tror att man som person föds med en nyfikenhet som gör att vi vill hitta nya lösningar 



15

på  problem  och  egna  sätt  att  lösa  saker.  Man  föds  med  denna  nyfikenhet  eller 
kreativitet och med en tillåtande miljö och omgivning kan den utvecklas mer och 
mer.  Man föds,  säger  C med  en kreativ  ådra  som alla  har  lika  mycket  av,  som 
beroende på den sociala  och fysiska  miljön  antingen kan blomma eller  bromsas. 
Omständigheterna avgör hur långt man kommer. Det man däremot kan födas med 
och kanske kan ärva, menar C, är redskap. Redskap som till exempel perception, bra 
balanssinne eller bildminne. Detta kallar C för en speciell begåvning som man kan 
födas med, men likställer inte detta med just begreppet kreativitet, utan som något 
annat som möjligen kan underlätta utvecklandet av kreativiteten. C menar precis som 
Lärare B och A att en kreativ elev är någon som vågar göra fel och testa och inte bara 
är ute för att uppfylla betygskriterier. Man vågar göra som man vill. Detta håller även 
Lärare D med om. Själva begreppet kreativitet anser D innebär att man ser lite vidare 
och  inte  låser  sig  så  vid  konventioner  och  att  man  har  egna  fantasier  som blir 
verklighet,  samt att  man är påhittig  och tänker i  nya banor. Man sammankopplar 
även sina  kunskaper  och  använder  dessa  på ett  nytt  sätt.  Lärare  D funderar  och 
diskuterar fram och tillbaka med sig själv och menar först att det måste bli något av 
det för att man ska kunna anses vara kreativ. Tankarna den kreative har måste på 
något sätt bli skisser, en text, en tavla eller liknande men D tillägger sedan att man 
även kan ha kreativa tankar, som ju inte förmedlas på något sätt. Men just i skolan är 
det viktigt att de förmedlas, annars kan man ju inte bedöma den kreativa processen. 
Om  man  är  kreativ  eller  inte  tror  Lärare  D  beror  på  om  man  har  haft 
förutsättningarna  för  att  utveckla  kreativitet  eller  inte.  Man  föds  med  en  uns  av 
någonting som gör att  man kan utveckla  kreativitet,  och detta  gör olika personer 
olika lätt. D säger att:

…om man inte har någon bokstavsdiagnos så tror jag absolut att det  
är  något  man  kan  utveckla  men  som  man  blir  mer  eller  mindre 
uppmuntrad att utveckla.

Med  detta  menar  D  inte  att  personer  med  bokstavsdiagnoser  som  ADHD  eller 
Aspergers inte kan utveckla och öva upp sin kreativitet, utan bara att de har mycket 
svårare för det. D beskriver en elevs problematik vid uppgifter: 

…hon gör ju det hon blir tillsagd och hon har jättesvårt att gå utanför  
ramarna. Som en uppgift  i  foto som jag haft  att de ska jobba med  
något  i  förgrunden  men  där  bakgrunden  ändå  spelar  roll  för  
bildberättelsen. Så ställer hon frågan ”hur menar du då?” och så ger  
jag ett exempel och så tar hon det exemplet och så gör hon bilder  
utifrån  det  exemplet.   Hon  har  jättesvårt  att  applicera  det  i  nya 
sammanhang… det behövs så otroligt mycket övning för att hon ska  
komma dit så det hinner man inte med på en kurs… det finns ju säkert  
att  öva  upp  men  hon  har  väldiga  hinder  att  komma  dit.  För  att  
överleva och kunna göra rätt, producera ett arbete i tid så tar hon det  
som hon känner  till  utan  att  bearbeta  det  i  sin  egen hjärna.  Hon  
reproducerar och hon klarar kursen med Godkänt.

Detta är alltså inte kreativitet, som D sade innan måste man för att vara kreativ ha 
egna fantasier och tankar som blir verklighet, nyskapande är alltså viktigt,  inte att 
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man tar något som redan finns och gör det själv. Där i kan man enbart se hur bra 
personen är på hantverket,  inte på att  komma på nytt.  Men för att  vara kreativ  i 
bildundervisningen menar Lärare D att man måste ge en viss typ av uppgifter där 
eleven  tillåts  vara  kreativ.  Uppgifter  där  man  bara  ska  bedöma 
hantverksskickligheten är ofta inte så kreativa.  Det kreativa är om man gör något 
eget av det eller där eleven får lägga in sina egna tankar och värderingar. En kreativ 
elev menar D är någon som har en tanke bakom det han eller hon gör. Antingen att 
man tänker efter innan eller att man analyserar det man gjort efteråt. Analyserar man 
inte eller har en tanke bakom så blir det bara djuriskt, eller slumpen menar D, och det 
är inte kreativitet. Man måste alltså analyser, tänka vad man gjort, hur det blir och så 
för att det ska vara kreativt. Tanken bakom är viktig. 

4.2 Kreativitet är viktigt

Alla fyra lärarna ansåg att kreativitet är viktigt, eller väldigt viktigt. Lärare A säger 
att: 

…om man inte är kreativ då fastnar man ju i det som redan finns. Då  
blir det bara en ständig upprepning. Och då fastnar man i vad andra 
har sagt och gjort, tänkt och tyckt och bestämt och så... oavsett vad  
man sysslar med i sitt liv så är kreativitet jätteviktigt.

Så samhället kräver kreativa människor som ifrågasätter för att komma framåt och 
utvecklas  menar  A,  sådana personer  efterfrågas  i  arbetsannonser.  Man letar  efter 
kreativa människor och att vara kreativ som person anser A är en förutsättning för att 
man ska kunna få ett bra liv där man känner att man kan påverka.  Lärare B tycker 
också  att  det  är  väldigt  viktigt  med  kreativitet  och  jämför  begreppet  med  en 
problemlösande teknik. Kreativitet är viktigt för att inte vara låst vid tankesätt som 
”såhär brukar man göra” eller liknande. B menar att man istället får större glädje i 
livet  av att  lära sig se olika sätt att  lösa saker och ting på, alltså problemlösande 
teknik. Tankeprocessen är oerhört viktig. B tar upp ett exempel:

…entreprenörskap är ju ett modeord. Där ligger också kreativiteten i  
att hitta på sätt att använda sina kunskaper och försörja sig på det. 

Kreativitet är alltså viktigt i flera situationer i en persons liv. I yrkeslivet såväl som i 
situationer som arbetslöshet där man kanske hittar nya sätt att leta sig fram till ett 
nytt jobb. Eller man kanske har dålig ekonomi, menar Lärare B, och hittar en lösning 
som andra kanske inte tänker på i fösta hand. Även lärare C anser att kreativitet är 
viktigt  i  alla  aspekter av livet.  Genom en kreativ  inställning och genom att  våga 
prova på nytt menar C att man växer som människa. Och när man vågar prova och 
därav växer som människa så får man också bättre självkänsla och självförtroende, 
vilket i sin tur är viktigt för att våga prova. C menar att om man vågar prova i skolan 
och sedan får positivt bemötande på sina galna idéer av läraren så blir man trygg i att 
våga försöka även om det verkar omöjligt. En sådan egenskap uppskattas:

…sedan  när  du  kommer  ut  och  ska  börja  jobba  i  ditt  yrkesliv… 
oavsett vad du gör… är lärare eller sitter i kassan eller ritar bilar på  
volvo… det är bra både för samhället men också för en själv liksom. 

C menar också att man antagligen får ett rikare liv också. Kreativiteten påverkar oss 
alltså i alla aspekter av våra liv och är således otroligt viktigt. Detta håller lärare D 
med om och anser att  kreativa människor är en tillgång samhällsekonomiskt men 
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också en förutsättning för att det ska finnas jobb. Kreativitet är också viktigt i sociala 
situationer anser D och påpekar att sådana personer är roligare att umgås med och att 
de ofta också får saker gjorda. De ser ju möjligheter. 

Men också är det de kreativa människorna som sätter lite guldkant på 
tillvaron för de andra som inte orkar just då. För man kan ha det  
körigt och vara i hamsterhjulet så att säga… Och då kan det vara så  
upplyftande  med kreativa människor  som gör  någonting  utöver  det  
alla förväntar sig och bjuder på det. Kreativitet är också befriande för  
själen, kreativitet kan man ju på ett annat sätt, ett lustfyllt sätt, gå in i  
och tappa tidsuppfattningen. Det tror jag är bra för människan. 

Kreativitet är alltså även bra för vårt själsliv och vårt välmående menar D men också 
för  att  kunna  hjälpa  andra  att  också  må  bättre.  Detta  gäller  självklart  även  för 
eleverna och D menar att kreativitet även är viktigt för eleverna på så sätt att de lär 
sig att inte vara så inskränkta. Att inte se allt i svart och vitt, som skolan tyvärr ofta 
gör,  är  viktigt  i  deras  fortsatta  liv  vilket  man  lär  sig  när  man  inser  hur  kreativt 
tänkande fungerar. Att man hittar lösningar på andra sätt och ser att allt inte är rätt 
eller fel, att det faktiskt finns en gråskala menar D. Kreativitet är också viktigt för att 
våga prova och se om saker och ting fungerar eller inte, det är så man lär sig något 
nytt. Det nya gymnasiet är på väg mer mot det svartvita tänkandet där allt är mätbart 
och genom kreativiteten tror D, att vi får en motpol till det som är väldigt viktig, att 
införa en gråskala i världen. D säger att: 

Ska man hålla på så, så blir det inget trevligt samhälle att leva i med  
fördomar och annat också. Om man får en svartvit syn på världen. Att  
det här är bra och det här är dåligt, detta är rätt och detta är fel.

Kreativiteten och kreativt tänkande kan hjälpa oss att se att samhället inte ser ut så 
och är därför väldigt viktigt, inte bara för personen, utan också för hela samhället och 
världen. 

4.3 Att utveckla elevens kreativitet

Om man över huvud taget som lärare kan hjälpa till att utveckla elevens förmåga till 
kreativitet är enligt Lärare A den stora pedagogiska frågan. En fråga som beroende 
på vilket svar den får kan ifrågasätta hela begreppsanvändningen i kursdokumentet. 
Men enligt A finns det ett antal saker man kan göra för att främja utvecklingen av 
kreativitet. Att uppmuntra eleven att inte bara tänka på ett sätt utan att vända på det 
man tänker och kanske försöka tänka tvärt om, men då kräv det också att man är 
tillåtande som pedagog och visar på att detta är okej. Eleverna säger ofta ”nä det här 
går  väl  aldrig”,  och  då  är  det  viktigt  att  man  hjälper  eleven  att  ta  bort  den  där 
självcensuren  och hittar  det  där  flödet  där  man  bara tillåter  sig  själv  att  få  fram 
tankar, ord, skisser eller vad det nu handlar om. Eleverna är ofta osäkra på sig själva 
och sina idéer så det gäller att läraren i första hand måste vara tillåtande för elevernas 
nya idéer men sedan kanske också hjälpa eleven att själv acceptera sina annorlunda 
och konstiga idéer. A menar även att man som lärare ibland också kan behöva hjälpa 
eleverna att sätta ord på sina tankar, för de tror ju inte att de kan. De har ofta dålig 
självkänsla säger A. Och självkänsla behövs för att våga, men att höra läraren säga 
”ja men visst, så kan det visst vara” kan också göra mycket gott. Utöver bristen på 
självförtroende hos eleverna så finns det  andra saker som kan problematisera  för 
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kreativitetens flöde. A menar att eleverna lätt fastnar i sådant de redan har sett och 
för  att  inspireras  av  detta  så  fastnar  de  i  det  och  försöker  göra  samma  sak.  De 
använder det som mall istället för inspiration. A säger:

Sedan kan jag också tro att när man är i den här åldern som ju de här  
gymnasieeleverna är, att man behöver ha de där mallarna ett tag. Det  
är  ett  stadium  tror  jag  som  man  måste  gå  igenom.  Hålla  på  att  
bearbeta kanske, för att sedan kunna lämna…

Så på sätt och vis kan detta också vara bra, om man har tid det vill säga. Men det är 
viktigt  att  man  ger  eleverna  uppgifter  som är  lagom öppna menar  A.  Då får  de 
utrymme  att  vara  kreativa,  vilket  i  och för sig kan vara svårt  för vissa.  Somliga 
behöver striktare mallar annars vet de inte hur de ska göra. 

En del blir helt ställda då ju. Och det är de där osäkra som tror att  
”Ja men jag har ju ingen fantasi”. För det är ingen som säger ”Ja  
men jag är inte kreativ”, men de säger, ”jag har ingen fantasi”. 

Men fantasi kommer inte från ett vitt ark, utan det behövs inspiration. Där måste man 
ge dom det och hjälpa dem att tänka utanför ramarna menar A. För detta krävs det ett 
visst  självförtroende påpekar A. Det behövs för att  våga gå utanför normen,  men 
också för att ha modet att våga tänka själv. När frågan om man som lärare kan hjälpa 
till att utveckla elevernas kreativitet ställdes till Lärare B blev svaret ”Jag hoppas det, 
eftersom att  det  är  det  vi  försöker  göra hela  tiden”.  Hade det  inte  gått  hade  det 
onekligen varit förgäves. B menar, precis som A, att det är viktigt att man ger dem 
uppgifter med ramar men som ändå är rätt fria. B säger att det är väldigt viktigt att 
uppmuntra de elever som vågar lösa problem på sitt eget sätt och säga att det är okej 
att göra så även om det är annorlunda än hur andra gör. 

…hela estetiska programmet säger vi ju, är ju ett uppmuntrande att  
våga tro på sig själv. 

Det är så vi försöker jobba menar Lärare B, men skolan är en ganska låst institution 
vilket kan problematisera för oss. Man får inte vara för kreativ för det tål inte skolan. 
Och det finns de som är oändligt kreativa men som inte passar i den ramen skolan 
sätter upp, men dessa klarar sig ofta väldigt bra efter skolan. Det finns de personer 
som har ett helt eget ”tänk” och inte passar i skolans ”tänk” med att man ska göra en 
viss sak vid en viss tidpunkt. Men det man kan göra för att främja kreativiteten hos 
de som behöver stöd och uppmuntran är att ha en tillåtande och trygg atmosfär. Detta 
gäller  både  att  man  är  trygg  som grupp,  men  också  att  miljön  är  behaglig  och 
inbjudande. Ännu en sak man kan göra för att släppa lös elevens kreativitet är att 
skita ner det vita pappret lite menar B. På så sätt får man igång tankeprocessen lite. 
Lärare C tycker precis som Lärare A och B vad det gäller att främja kreativiteten 
genom  lagom  öppna  uppgifter.  Ju  mindre  mallar  och  ju  mindre  detaljerade 
beskrivningar desto bättre. Att man ger dem någon slags rubrik istället för att tala om 
att:

 ”du ska med blyertspennan göra si och så, utan nu ska vi jobba med  
genus eller vad det nu kan vara… Att de själva måste tänka till  så 
man inte ger dem alltså inte hela uppgiften”.  

Det som däremot kan bli ett problem när man försöker främja kreativiteten är tiden. 
När eleverna väl kommer in i ett flow, efter en tjugo minuter en halvtimme så är det 
snart dags att sluta. En sådan sak menar C kan vara förödande för hela processen. 
Man kan inte bara trycka på en knapp så kommer inspirationen, utan sådant kan ta 



19

tid. En sådan sak, som snuttifierade lektionstillfällen kan förstöra mycket. Precis som 
Lärare B menar C att atmosfären påverkar eleverna och förmågan att vara kreativ 
mycket. Känner de obehag eller att man bemöter dem otrevligt så sluter de sig. Man 
måste  alltså  skapa  atmosfären  för  skapande,  men  det  är  också  av  stor  vikt  att 
materialen, kunskapen, böcker, datorer och liknande som kan underlätta skapandet 
finns. C menar att den trygga och tillåtande atmosfären inte är specifikt för lektioner, 
utan  att  dessa  principer  gäller  överallt.  I  förhållanden  och  på  arbetsplatser  till 
exempel, för att våga prova, våga vara kreativ och våga försöka. När samma fråga 
ställdes till Lärare D så visar det sig att även D anser att kreativitet kan läras ut eller 
utvecklas på olika vis. Kreativitet handlar om övning precis som allt annat men för 
att kunna öva krävs tid, vilket D anser att det finns för lite av. Man hinner helt enkelt 
inte med det man skulle vilja under de 45 timmar som en 50 poängskurs ligger på. 
Det är för kort tid för att se några stora skillnader så bristen på tid kan enligt D ses 
som något som kan komplicera utvecklandet av kreativitet. Däremot finns det också 
saker man kan göra för att gynna det kreativa skapandet. Ett exempel D ger är att:

…verkliga  projekt  är  rätt  så  bra.  För  då  får  man  en  tydligare  
motivation från eleverna. Nu har vi  haft  projekt  mot konstmuseet  i  
några år. När man först går och ser en utställning och tar ställning  
till  någon slags problematik och sedan får man i uppdrag att själv  
göra någonting och så får man tydliga ramar och sedan får man själv  
välja material och man får själv välja, och ofta själv välja din idé.  
Vad vill du berätta om? Det är fritt men ändå rätt tydliga ramar.

Eleven behöver alltså en slags grund att stå på men själva uppgiften måste ändå vara 
rätt så fri. Det kan exempelvis vara att man har en grund i hantverkskunskap och att 
man sedan som lärare  hjälper  dem att  visualisera  sin  idé.  För  även D menar  att 
många elever saknar självförtroende och självkänsla och behöver därför handledas 
och motiveras. De litar inte på sina egna idéer och fantasier utan måste ledas för att 
våga beskriva dem och reda i oredan. Utifrån detta hjälper man dem med hur de kan 
göra, och då är det viktigt att man låser upp dem genom att berätta om alla de olika 
tekniker man kan jobba med. Det behöver inte vara fotorealistiskt, vilket många tror. 
D säger också att inspiration och förebilder är otroligt viktigt. Inspiration kommer 
inte  från  ett  vitt  ark,  utan  från  att  titta  på  bilder  exempelvis.  Man  behöver  till 
exempel titta på bilder av en giraff för att kunna måla en, ”Det är ingen som kan rita 
en giraff direkt ur huvudet”, man behöver inspiration. 

4.4 Kreativitet och bedömning

För att  kunna bedöma kreativitet  så  måste  den på något  sätt  synliggöras.  Enbart 
kreativt tänkande utan antingen skisser, texter eller liknande är svårt att bedöma, om 
inte omöjligt. Lärare A beskriver hur eleverna i dennes klasser använder sig av vad 
de kallar arbetsböcker.  Där samlar eleverna foton på sina verk, inspirationsbilder, 
texter, skisser och liknande ifrån karaktärsämneskurserna i bild och form. De ska 
alltså skildra det de gör från idé till färdig produkt, till processen och deras tankar. På 
detta sätt dokumenterar man hela den kreativa processen, från tanke till produkt och 
hela processen blir på så sätt  mycket  lättare att  bedöma och följa. Men A menar 
också  att  man  nog  borde  stiga  åt  sidan  ibland  och  reflektera  mer  över  vad  det 
egentligen  är  man  håller  på  med,  och  varför.  Kanske  också  diskutera  detta  med 
eleverna så de förstår varför man gör som man gör. A säger att man bör:
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…stanna upp någonstans mitt i eller när man jobbar med ett område,  
kanske gå tillbaks och titta på vad man gjort, finns det något exempel  
på att jag varit kreativ här? Skulle ju eleven kunna.

Att vara medveten om varför man gör som man gör, men också om vad kreativitet 
innebär kanske kan underlätta för förmågan att vara det menar A. Även Lärare B tar 
upp det faktum att de använder sig av arbetsböcker eller loggböcker som B kallar 
det, och menar att det är viktigt att redogöra för sig och sitt tänkande i skrift. Dessa 
loggböcker kommenterar sedan läraren i och eleven får på så sätt feedback på sina 
processer. B menar att personliga samtal också är viktigt för bedömningen, då elever 
får beskriva mer hur de tänkte, men att denna typ av samtal kanske sker för sällan. 
Lärare C resonerar kring bedömning av kreativitet och säger att: 

…vissa uppgifter vill vi ju att man ska visa skisser, man ska visa idéer,  
anteckningar  och  urklipp  och sådär  så man kan se  hur  processen  
leder fram till den slutliga produkten … Skisser och att samla på sig  
grejer, det är bra. Småklotter och allt annat som är relevant. Då kan  
man ju följa kreativiteten, eller den kreativa processen.

C menar att i vissa uppgifter de har så är det ett krav för MVG att man kan visa och 
har sparat sina skisser, sedan tar de upp det med eleverna i betygssamtalen också. 
Där diskuterar de bland annat hur eleven har tänkt lite mer djupgående. C säger att:

Då kanske produkten/ slutresultatet inte måste bli så jättebra, men du  
har väldigt  bra tänkande.  Om det  nu är  en serie  som handlar  om  
människor så kanske människorna är lite streckgubbeliknande  men 
det finns ändå en väldig medvetenhet och så…

Det är alltså  mycket  viktigt,  speciellt  för de högre betygen,  att  man kan förklara 
varför man gjort som man gjort. 

Lärare  D använder  som hjälpande  hand för  att  kunna vara friare,  en matris  som 
delvis tar upp att eleven ska visa på sina intentioner med verket men också att man 
bedömer processen, kanske skriver om den. Det underlättar för D att se vad eleven 
behöver göra för att tydliggöra den kreativa processen. Tankarna den kreative har 
måste på något sätt bli skisser, en text, en tavla eller liknande men D tillägger sedan 
att man även kan ha kreativa tankar, som ju inte förmedlas på något sätt. Men just i 
skolan är det viktigt att de förmedlas, annars kan man ju inte bedöma den kreativa 
processen menar D. Och det är också viktigt att eleverna får veta att man bedömer 
processen, annars slänger de skisser och struntar i att reflektera över den. 

4.5 Kreativitet i kursdokumentet

Kreativitet  står  ju som ett  mål  i  kursdokumentet,  men återfinns inte  förren under 
kriterierna  för  MVG. Lärare  A ser  på  detta  som en  miss  som man  gjorde  förra 
gången man utformade kursplanerna. Det är inte meningen att kreativitet enbart ska 
finnas under MVG, utan också till viss del under G och VG menar A. ”Man kan ju 
vara  kreativ  fast  på  basnivå  –  alltså  G  nivå”.  A  tycker  alltså  att  det  är  en 
felformulering och att det istället för att stå att läraren ska hjälpa eleven att utveckla 
kreativitet  i  målen  för  kursen,  borde stå:  ”man  ska ge eleven  möjlighet  att  själv 
utveckla  sin  kreativa  förmåga”.  Han eller  hon måste  själv  göra  det,  men  läraren 
måste skapa förutsättningarna. Även Lärare B ser detta som ett fel i kursplanen. B 
diskuterar att kreativitet handlar mycket om att tanken ska finnas med, och det kan 
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den ju göra även på G nivå, bara i mindre utsträckning. När det står att eleven ska 
utveckla kreativitet i målen för kursen, menar Lärare B att det innebär att:

…dom lära sig att lita på att man själv har något att komma med. Den 
idén man får själv är lika viktig som alla andras... man ska ge eleven 
möjlighet att själv utveckla sin kreativa förmåga. Han eller hon måste  
själv göra det, men jag måste skapa förutsättningarna.

Alltså  påminner  lärare  B´s  tankar  till  stor  del  om  Lärare  A´s  vad  gäller  att 
kreativiteten i  målen  för kursen egentligen  innebär att  man som lärare  ska skapa 
förutsättningarna för eleven att själv utveckla sin kreativitet. 

Precis som lärare A och B så håller Lärare C inte med om att kreativitet enbart borde 
vara ett krav för MVG, utan också för G och VG. ”Tanken finns ju med i alla fall”. 
Men C diskuterar hur det ändå kan komma sig att det är på det viset att kreativitet 
bara finns under MVG:

Om  man  liksom  försöker  översätta  hur  teoretiska  lärare  försökte  
bedöma en uppsats till exempel så tror jag att det stod alltså för fakta,  
G, analys och hur jag gjorde för VG och reflektion för MVG och att  
den här personliga egen stil och påhittighet hamnar där. Nä jag vet  
inte alltså men det kanske kan vara en förklaring till varför det finns  
bara där. Att det hänger ihop med det på något sätt.

Kreativiteten skulle därför hamna under MVG på grund av att man tänker själv. Men 
Lärare C vill att kreativitet ska finnas med redan under G och att det ska handla om 
att eleven ska våga tro på sin egen förmåga, det är det som är det viktiga och en 
förutsättning för kreativitet. 

Till skillnad från lärarna ovan så menar Lärare D att begreppet kreativitet finns med 
först under MVG på grund av att det man gör där genomsyras av kreativitet.  Det 
finns många som gör uppgiften utan att tänka, därför finns inte kreativitet med som 
ett krav på G till exempel. D menar att personer med bokstavsdiagnoser till exempel 
kan ha svårt att ta initiativ och tänka ut idéer själva. De tar ofta lärarens exempel rakt 
av utan vidare reflektioner. De får G, men inte mer. Det är viktigt med reflektion och 
egna tankar menar D för att man ska kunna få de högre betygen. Men D menar inte 
med detta att de med bokstavsdiagnoser eller liknande inte kan vara kreativa. Vidare 
menar D att någon gnutta kreativitet finns det nog ändå under både G och VG. Det 
lärare kan göra är att motivera dem, men själva arbetet är det upp till dem själva att 
göra. D säger att: 

Även om de hamnar på G nivå så löser de ju ett dilemma. Men att det  
är i olika svårighetsgrader. När du har löst ett dilemma så har du ju  
ändå tagit  ställning och har på någon nivå varit rätt kreativ. Eller  
sådär…  även  om  du  gör  den  enklaste  lösningen  så  har  du  ju 
förhoppningsvis hittat en ingång till problemet.

Det är det som är det viktiga menar D, sedan gör man det i olika grad. Men exakt vad 
eleven ska lära sig när det gäller att utveckla kreativitet anser D att det inte går att 
svara på. 

Men lite handlar det väl ändå om att gå ifrån en idé och fundera på  
bästa sättet att lösa det. Blir det bra eller inte. Det är väl det man vill  
eleven ska lära sig. Att det inte är svartvitt utan att man måste våga 
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prova. Släppa det man är redan säker på. Och många vill ju göra det  
man redan kan. 

Det är detta lärare ska försöka jobba med och hjälpa eleverna med. Att våga prova är 
en förutsättning för att kunna lära sig.
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5 ANALYS & DISKUSSION

I  detta  kapitel  diskuteras  resultatet  mot  bakgrundskapitlet.  Fokus  ligger  på 
frågeställningarna  och  redovisas  med  rubriker  som  kopplas  till  rubrikerna  i 
resultatkapitlet. Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer undersöka 
hur fyra bildlärare på gymnasiet ser på begreppet kreativitet och hur detta enligt dem 
tar sig i  uttryck  i deras undervisning.  Med utgångspunkt ur syftet  analyseras och 
diskuteras resultatet mot bakgrunden i texten nedan. Slutsatserna kommer därmed att 
redovisas under detta kapitel. 

Frågeställningarna jag haft under arbetets gång och som jag besvarar nedan är: 

• Vad anser lärarna att kreativitet är?

• Är kreativitet viktigt, i så fall varför eller varför inte?

• Kan man som lärare hjälpa till att utveckla en elevs kreativitet, i så fall hur? 

• Hur  resonerar  lärarna  kring  att  begreppet  kreativitet  återfinns  först  under 
kriterierna för MVG i kursdokumentet?

5.1 Vad är kreativitet? 

Kreativitet är som bakgrundskapitlet visar på, ett begrepp av vidd. Nedan diskuteras 
lärarnas uppfattning av begreppet mot de teorier som tas upp i bakgrundskapitlet.   

Att kreativitet är ett kameleontbegrepp som är svårt att ge en entydig definition på 
som bland annat Edwards (1987) skriver bekräftas av Lärare A, B, C och D. Det som 
binder dem alla samman är att de alla anser att man för att vara kreativ måste tänka 
och göra nytt, i olika grad. Lärare A nämner ordet nyskapande, Lärare B säger skapa 
nytt, Lärare C menar att en person, för att anses vara kreativ skapar något nytt utifrån 
det man redan kan och från inspiration medan Lärare D väljer att säga att man tänker 
i nya banor och kopplar ihop sina kunskaper på ett nytt  sätt. Alltså precis samma 
ordval  som  Nationalencyklopedin  (2011)  använder  sig  av  när  det  skriver  att 
kreativitet  är  att  tänka nytt  och som Norstedts  uppslagsverk (2005) använder  när 
kreativitet handlar om att producera nytt.   Också Vygotskij (1995) diskuterade att 
kreativitet innebär att man skapar något nytt, oavsett om det är en ny tanke eller en 
ny produkt.  Vygotskij  menade också att  kreativitet  växer  fram ur  kulturen  och i 
mötet med andra. Kunskap är således en förutsättning för det kreativa skapandet för 
såväl  Vygotskij  som för  lärare  D.  Utifrån  lärarnas  och den tidigare  forskningens 
resultat så tolkar jag detta som att kreativitet som begrepp ses som en förmåga att 
våga  tänka  nytt  och  att  våga  tänka  annorlunda.  Detta  gäller  inte  bara  i 
bildundervisningen utan i alla aspekter av livet. 

En elev som anses vara kreativ och ha kreativa egenskaper beskrivs av Lärare A som 
elev som ”är nyfiken och vågar experimentera. Att våga tänka annorlunda och prova 
sig fram”. Det är även just de som Csikszentmihalyi (1990) menar då han förklarar 
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att någon som är kreativ är benägen att söka nya svar (a.a.). De övriga lärarna verkar 
vara relativt  överens vad gäller vilka elever som anses vara kreativa, även om de 
använder  olika  begrepp  så  syftar  de  ändå  till  stor  del  på  samma  eller  liknande 
egenskaper. Man vågar och tänker nytt. 

Utifrån detta tolkar jag det som att lärarna har god kännedom om vad kreativitet är, 
vilket är viktigt eftersom det finns som mål i kursplanen. Det verkar också som att de 
har många tankar och reflektioner kring begreppet, vilket också kan ses som positivt 
då alla elever är olika och uppvisar kreativa drag i mer eller mindre grad. 

5.2 Varför kreativitet?

Att kreativitet är viktigt för eleverna är alla lärare överens om, men varför kreativitet 
är så viktigt svarar de något olika på. 

Enligt  psykiatrikern  och  barnläkaren  Donald.W. Winnicott  (2003)  är  det  kreativa 
sättet att förhålla sig till sin omvärld och till sig själv det som får oss att känna att 
livet är värt att leva. Man blir så att säga en kreativ medskapare av sin egen värld och 
främst sin egen upplevelse av den (a.a.). Enligt Winnicotts tolkning av begreppet så 
är kreativiteten en väldigt viktig aspekt av människans liv. Lärare D är den av lärarna 
som trycker mest på kreativitet kopplat till välmående. Kreativitet är befriande för 
själen, gör att vi mår bättre och får oss att våga prova för att lära oss något nytt. Det 
är också de kreativa personerna som sätter guldkant på tillvaron för alla andra som 
inte har orken för tillfället menar D. Ovanstående formulering pekar på kreativitetens 
relevans för ett liv av välmående och ger en aning om att kreativitet kan ses som 
någonting mer. Någonting som är nödvändigt för att vi ska må bra och befria vår själ. 

Marner (2005) menar att hela vardagslivet är präglat av kreativitet (a.a.). Detta håller 
alla lärarna med om men Lärare B och C är extra tydliga med att uttrycka denna 
tanke. Lärare B menar att kreativitet kan vara otroligt viktigt i arbetssammanhang till 
exempel, där det idag annonseras efter just kreativa människor. Även i privatlivet 
och i relationer är det viktigt att kunna hitta nya lösningar, se möjligheter och på så 
vis vara medskapare av sin egen värld. Lärare C menar också att kreativitet är viktigt 
i  alla  aspekter  av  livet.  Exempelvis  om  man  har  ekonomiska  problem  eller 
kärleksproblem  och  vågar  prova  nya  sätt  att  lösa  dessa  så  bättrar  det  även  på 
självförtroendet och självkänslan.  Just att ta sitt  öde i egna händer menar Marner 
(2005) är kreativitet men också att bryta mot normen och göra något som inte är 
väntat  (a.a.).  I  förhållande  till  dessa tankar  kan man dock se en problematik  vad 
gäller det Marner säger om att betygssystemet kan minska kreativiteten. Utifrån detta 
kan jag se en svårighet då skolan har ett betygssystem. Eleverna försöker då enligt 
Marner sträva efter att göra rätt, inte efter att vara kreativa. Skolan håller ofta fast vid 
lydnad och ideal men ska ändå sträva mot att utveckla elevers kreativitet. Här finns 
en  tydlig  motsättning.  Därför  är  det  viktigt  att  i  skolan  försöka  synliggöra 
kreativiteten  och  uppmuntra  den  så  att  eleverna  blir  attraktiva  på  dagens 
arbetsmarknad.  Lärare  D talar  ju för  att  kreativitet  är  viktigt  samhällsekonomiskt 



25

men också en förutsättning för att det ska finnas jobb. Ännu en problematik kring 
skolan vad gäller att hjälpa elever att utveckla sin kreativitet är enligt D att skolan 
ofta ser allt i svart och vill. Kreativitet är gråskalan däremellan och behöver också få 
plats. 

Utifrån ovanstående uttalanden och teorier tolkar jag det som att lärarna har en stor 
förståelse för att kreativitet inte bara ligger i undervisningen och i bildskapande utan 
i hela personens leverne. Jag tyder också ur detta att kreativitet är otroligt viktigt i 
alla aspekter av livet och är en av de saker som får oss att vilja leva. Kreativitet är 
alltså viktigt såväl för arbetslivet, personligen, själsligen som för hela samhället.

5.3 Kan man utveckla elevens kreativitet?

Nu har vi sett att kreativitet innebär att tänka på nya sätt och se lösningar, men också 
att kreativitet är viktigt för hela personens liv och för samhället i stort. Men kan man 
utveckla kreativitet eller är det något man föds med?

Även på denna fråga är alla lärare mer eller  mindre överens om att kreativitet  är 
någonting som kan utvecklas, som alla har inom sig och inte något medfött. Dock 
inser de problematiken i utvecklandet av detta och Lärare A kallar det ”den stora 
pedagogiska  frågan”.  Detta  tolkar  jag  som  att  A  inser  att  det  finns  en  viss 
problematik i frågan som lärare måste ta ställning till. Skulle lärarna däremot anse att 
kreativitet inte går att lära ut eller lära eleverna hur de ska vara kreativa finns en 
uppenbar problematik mot kursmålet, men så r inte fallet. Precis som lärarna anser 
Winnicott  (2003)  att  kreativitet  inte  är  något  vi  ärver  eller  som  finns 
förprogrammerat i vår arvsmassa. Inte heller är det enbart den miljö vi lever i som 
påverkar hur och om vi blir kreativa personer, det är kopplingen mellan dessa båda 
som hjälper  oss  att  utveckla  den  (a.a.).  Lärare  C  anser  inte  heller  att  man  föds 
kreativ, men nämner olika redskap som kanske kan underlätta kreativiteten för en 
person. Exempel på sådana skulle kunna vara perception, sinne för balans, bildminne 
eller liknande. 

Utifrån detta kan det tolkas som att vissa personer föds med egenskaper som kanske 
skulle kunna underlätta utvecklandet av ens kreativitet, dock föds man inte kreativ. 

Enligt Edwards (1987) så kan alla som lär sig vissa speciella tekniker och gör vissa 
övningar lära sig att se, vilket är en förutsättning för att kunna vara nyskapande och 
kreativa (a.a.). Den modell som beskriver de fem olika faserna i kreativitetsprocessen 
är  ett  exempel  på  en  sådan  teknik.  De  fem  faserna  beskriver  hur  den  kreativa 
processen går till och är ett sätt att jobba på för att lära ut kreativitet. Lärare D ser 
dock en svårighet i detta vad gäller elever med olika bokstavsdiagnoser. D menar att 
dessa elever kan ha svårt att ta till sig information och sedan använda den i andra 
sammanhang.  De  har  också  ofta  svårt  att  komma  på  idéer  själva  och  tar  gärna 
lärarens  exempel  rakt  av  utan  att  tänka  själv.  D menar  att  i  dessa  fall  kan  man 
knappast tala om kreativitet men D hävdar inte att personer mer exempelvis ADHD 
inte kan vara kreativa. . 
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Utifrån detta tolkar jag det som att det finns olika perspektiv och mindre ingångar 
kring kreativitet som det ofta inte forskas om men som yrkesverksamma lärare kan 
bli medvetna om då de ibland ställs inför dessa situationer. 

Modellen som tar upp kreativitetetsprocessens fem steg är beroende av tid, kunskap 
och inspiration (Edwards 1987). Saknas tid så kan det bli mer komplicerat, men det 
går menar Lärare B. B tog upp svårigheten att stå inför ett helt vitt ark och förklarar 
hur  läraren  kan göra för  att  få  igång elevens  inspiration.  B brukar  ”smutsa ner” 
elevens papper så att denne har någonting att fokusera sina tankar och sin fantasi på. 
Någonting  att  hänga  upp den  på  så  att  säga.  Malmström (2006)  skulle  kalla  det 
inspiration. Malmström menar att lärare bör inspirera eleverna till att komma igång – 
gärna med bilder och att uppmana eleverna att tänka tvärt om (a.a.). Lärare A håller 
med om detta då A säger ”inspiration kommer inte från ett vitt papper”, och Lärare 
D menar att inspiration inte kommer genom en knapptryckning utan sådant kan ta 
tid. Malmström (2006) menar vidare att kunskap om materialen är en sak som kan 
underlätta  att  den  kreativa  processen  sätts  igång  (a.a.).  Även  Edwards  (1987) 
tydliggör vikten av att känna till hur materialen fungerar och olika sätt att använda 
dessa på (a.a.). 

Utifrån detta tolkar jag det som att det är viktigt med inspiration från olika håll för att 
få fart på det kreativa tänkandet. Detta bekräftas bland annat av Lärare C som menar 
att inspiration från tidigare redan uppfunna verk ger nya tankar som i sin tur blir 
något nytt.  

Atmosfären i klassrummet är också någonting som kan påverka kreativiteten. Lärare 
B och  C  kommenterade  detta  ingående.  De  menar  båda  att  om eleverna  känner 
obehag ifrån lärare, andra elever eller från klassrummet i stort så kan det hämma 
deras kreativitet och därmed utvecklandet av denna. Utifrån detta tolkar jag det som 
att man genom att jobba med att göra atmosfären tryggare kan vara en bidragande 
faktor till att eleverna vågar släppa loss sin kreativitet. Lärare kan alltså själv vara en 
del  av  den  kreativitetsfrämjande  miljön  genom  att  visa  acceptans  för  elevernas 
ovanliga idéer (Bach 1971). Detta är alltså sätt på vilket man kan hjälpa eleverna att 
utveckla sin kreativitet. Läraren hjälper eleverna att utveckla sin kreativitet genom att 
skapa  främjande  miljöer  –  i  form  av  bland  annat  kunskap,  god  stämning  och 
inspiration. Det går alltså enligt lärarna att utveckla kreativitet, men Lärare A menar 
att det beror på att Läraren skapar förutsättningarna, men själva jobbet, det måste 
eleven göra själv.

Det  har under  arbetets  gång visat  sig  att  begreppen identitet,  självförtroende och 
självkänsla kommer upp med jämna mellanrum när det talas om kreativitet. Dock är 
detta inte direkt påtagligt vad gäller tidigare forskning, men Lärarna diskuterar det 
desto mer. För att våga vara kreativ krävs en viss medvetenhet om vem man är och 
sitt egenvärde menar C. Bristen på självförtroende verka hämmande för det kreativa 
flödet menar Lärare A och att man måste ha självförtroende för att våga gå utanför 
ramarna. Lärare D menar att dessa elever som saknar tilltro till sig själva behöver 
motiveras  extra  mycket  samt  bemötas  med  positiv  handledning.  Även  lärare  B 
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diskuterar vikten av självförtroende, då det är detta som gör att eleven vågar försöka 
och vågar misslyckas. Självförtroende uppfattar jag utifrån vad lärarna säger, som ett 
krav för att eleven ska nå de högre målen, eller i alla fall MVG. Vågar man inte lita 
till sig själv så vågar man kanske inte hellre misslyckas och göra något oväntat och 
nytt. Personen vågar med andra ord inte vara kreativ. Då lärarna diskuterar positivt 
bemötande och peppning i sådana diskussioner uppfattar jag det som att läraren först 
behöver jobba med att bygga upp elevens självkänsla innan den kan våga prova nytt. 

5.4 Hur bedömer man kreativitet?

Kreativitet har visat sig vara en process som sker såväl i tankarna som i skapande 
och produkt. Hur gör man då som lärare för att bedöma kreativitet och den kreativa 
processen?

Lärare A och B använder sig av loggböcker eller arbetsböcker i bild och form där 
eleverna  får  sätta  in  alla  tankar,  skisser,  färdiga  produkter,  inspiration  och 
reflektioner.  Allt  som  hör  den  kreativa  processen  till  samlas  där  och  sedan 
kommenterar läraren detta menar B. Lärare A menar att utan detta material hade det 
varit svårt, om inte omöjligt att bedöma. Det A saknar och skulle kunna tänka sig 
arbeta mer med är personliga samtal, men menar att tiden ofta inte räcker till. Även 
B menar att denna typ av samtal sker för sällan och att man kanske hade kunnat 
komma  ännu  djupare  in  i  hur  eleverna  tänkte  om tid  funnits  till  sådana  samtal. 
Malmström  (2006)  menar  att  i  lärarens  demokratiska  mål  ligger  även  att  i 
bildskapande vara rådgivande och stödjande samt att hålla samtalsmöten med verkets 
skapare, alltså eleven. 

Utifrån detta tolkar jag det som att individuella samtal får stå tillbaka för det skrivna 
ordet i skolan. Som det verkar i detta fall, på grund av tidsbrist, inte på grund av 
intresse eller medvetenhet från lärarnas sida. 

Vad gäller arbetsböckerna så kan man se att flera delar som tas upp i den modell som 
Edwards (1987) beskriver finns med i dessa.  

1.  Första insikten:   Vad ska jag göra?

2. Mättnad:   Man letar inspiration och kunskap. 

3. Ruvande:   Man låter det vila och tänker igenom.

4. Aha-upplevelse:   Såhär ska jag göra!

5. Verifikation:   Färdig produkt (a.a.).

Detta ser jag som att hela den kreativa processen finns med i arbetsböckerna. Det vill 
säga, om eleverna är noga med att spara material som skisser och teckna ned tankar 
de  hade  under  processens  gång.  Det  går  alltså  att  enligt  ovanstående  tankar  och 
teorier bedöma kreativitet om man gör på nyss nämnda sätt.
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Lärare C och D tycker likadant som lärare A och B vad gäller hur processen bör bli 
bedömd och om det går att bedöma den, men de jobbar på ett lite annat sätt.  C och D 
har vissa uppgifter där eleven för att nå de högre målen måste ha sparat skisser och 
liknande tankematerial, men den kreativa processen behöver inte finnas med i alla 
uppgifter de gör. Inte heller diskuterar de kring alla uppgifterna i individuella samtal. 
Detta  kan  tolkas  som att  en  del  av  den  kreativa  processen  går  förlorad.  Marner 
(2005) menar att dagens kursplaner handlar mycket  om kommunikation.  Man ska 
alltså kommunicera på olika sätt med det personen skapar (a.a.). Handlar detta om 
muntlig kommunikation så kan det tolkas som om det är bristfälligt, men finns det en 
medveten om detta och skriver om kreativitetsprocessen och ”tanken bakom”, som 
alla lärare  jag intervjuat  anser är  så viktig  så kan man få med kommunikationen 
ändå. Lärare C säger att resultatet kanske inte måste vara så bra om eleven har ett 
riktigt bra ”tänk”, men då måste ju läraren kunna följa tänket på något sätt. C menar 
att eleven speciellt för de högre betygen måste förklara varför man gjort som man 
gjort.  Även  D  håller  med  om  detta,  men  fyller  också  i  att  tankarna  måste  bli 
någonting för att det ska vara kreativt. Här menar D också att kommunikation mellan 
lärare  och  elev  är  viktigt  då  läraren  måste  förklara  för  eleverna  att  de  bedömer 
processen så att eleverna inte slänger skisser och liknande. 

5.5 Kreativitet i kursdokumentet

Kursdokumentet  för  bild  och  form  använder  som  vi  nu  är  väl  medvetna  om, 
begreppet  kreativitet  som en  del  av  kursmålet,  sedan återkommer  inte  begreppet 
förren under kriterierna för MVG. Nedan följer de intervjuade lärarnas tankar eller 
brist på tankar kring denna företeelse i diskussion mot bakgrunden.

 Lärare A, B och C säger alla att faktumet att begreppet kreativitet enbart återfinns 
för kriterierna för MVG är ett fel som gjorts då kursplanen skrivites. A kallar det ”en 
miss”, B kallar det ”ett fel” medan C menar att kreativitet borde finnas med under G 
och VG också.  Detta  på  grund av att  tänket  kan  finnas  även där,  bara  i  mindre 
omfattning. Lärare D däremot menar att begreppet inte måste finnas med i G och 
VG. Speciellt inte för G där det är många som inte reflekterar och gör uppgifterna 
utan att tänka. Kopplas det som lärarna säger till vad Bach (1971) säger om att det 
till  stor  del  är  skolans  och  lärarnas  uppgift  att  hjälpa  eleverna  att  utveckla  sina 
kreativa potentialer som anses vara så värdefulla i vårt moderna samhälle så tolkar 
jag det som att det hela borde vara ett fel och att begreppet även bör finnas med 
under G och VG (a.a.). Vidare kan man se att alla lärarna håller med om vad som står 
som mål för kursen att de ska hjälpa eleverna att utveckla deras kreativa förmåga, 
men däremot skulle de vilja uttrycka sig på ett annat sätt. A säger att lärare ska: ”ge 
eleven möjlighet att själv utveckla sin kreativa förmåga”. Lärare B menar också att 
lärare ska skapa förutsättningarna för eleven att själv utveckla sin kreativitet vilket C 
och D håller med om. 

Utifrån  ovanstående  text  tolkar  jag  det  hela  som att  lärarna  skulle  omformulera 
sammanhanget  i  vilket  begreppet  kreativitet  är  satt.  Det  tycks  handla mer  om att 
skapa möjligheten för eleverna att vara kreativa, inte just att hjälpa dem bli kreativa. 
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Själva jobbet får eleverna göra själva. Majoriteten av lärarna menar att även betygen 
G och VG bör influeras till en viss del av kreativitet, och inte bara MVG. Det bör 
handla om i vilken grad man är kreativ, eftersom de anser att alla kan vara kreativa, 
inte om man är det eller inte. 

5.6 Sammanfattning av diskussion

Diskussionen svarar utförligt på frågeställningarna,  men för att binda ihop säcken 
följer  en  kort  sammanfattning  av  de  mest  tydliga  svar  jag  fått  på  mina 
frågeställningar. 

Lärarna  tycks  vara  kunniga  kring  vad  begreppet  kreativitet  kan  innebära  såväl  i 
skolsammanhang  som i  elevens  privatliv.  De tycks  också  ha  stor  erfarenhet  och 
medvetenhet kring vad begreppet kreativitet innebär. De anser alla att kreativitet är 
viktigt  för  hela  personens  liv  och  någonting  som ger  guldkant  på  tillvaron  samt 
förmågan att lösa problem i vardagen på nya sätt. Det är just detta, att kreativitet 
innebär att man gör eller tänker nytt samt hittar nya lösningar på problem som träder 
fram starkast  i  svaren. Kreativitet  kan således likställas  med nyskapande.  Lärarna 
menar också att man kan utveckla sin kreativitet. Att göra detta ger enbart positiva 
följder om man får tro utläsningen av denna undersökning. För en av lärarna finns 
det dock en gräns för hur kreativ man kan vara på skolan. Det har alltså i studien 
visat  sig  att  en  av  lärarna  anser  att  elever  kan  vara  för  kreativa,  men  också  att 
eleverna  kan  ha  svårt  för  att  utveckla  sin  kreativitet.  Har  man  väldigt  dåligt 
självförtroende kan det också leda till problem vid utvecklandet av kreativitet eller 
svårigheter att visa sin kreativa sida då man inte våga försöka och inte vågar lite på 
sin egen förmåga. Denna undersökning visar alltså på att kreativitet kan läras, eller 
övas  upp  med  hjälp  av  olika  tekniker,  främst  då  självförtroende,  kunskap  och 
positiva kreativitetsfrämjande miljöer. En del av denna kreativitetsfrämjande miljö 
kan  vara  en  inspirerande  och  tillmötesgående  lärare  som är  öppen för  stora  och 
annorlunda idéer. Inspiration har också visat sig vara en av de viktigaste bitarna för 
att få idéer. Inspiration kommer som sagt inte från ett vitt papper. 
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6 VIDARE  FORSKNING  &  PEDAGAGISKA 
IMPLIKATIONER

Från detta arbeta tar jag med mig otroligt mycket vad gäller kreativitet och för mig 
viktigast av allt, hur den kan läras ut eller främjas. Det som intresserade mig men 
som inte var relevant för just denna undersökning att forska kring var förhållandet 
mellan kreativitet och elever med bokstavsdiagnoser. Just hur och på vilka sätt skiljer 
sig  deras  kreativitetsutveckling  och  kreativa  skapandeprocesser  från  elever  utan 
liknande funktionshinder vore intressant att  forska vidare kring. Dock tror jag att 
detta arbete kan öppna upp ögonen för andra lärare kring detta faktum och skapa en 
större medvetenhet kring att skillnader och svårigheter finns. 

En annan aspekt jag hade velat forska vidare kring är kreativitetsbegreppet i den nya 
kursplanen för det nya gymnasiet. Det är mycket som förändras och säkert kommer 
lärarnas uppfattning vävas in även i den nya kursplanen och nya tankar dyka upp.

Lärare D diskuterade själslivet i förhållande till kreativt skapande, vilket jag också 
anser vore intressant att forska vidare kring. Välmående är viktigt enligt mig, och 
enligt  skolan  och  går  det  att  genom  kreativt  skapande  främja  detta  så  kanske 
bildämnet skulle få större betydelse. 

I detta arbete kom många pedagogiska implikationer fram som jag kommer ha stor 
nytta av i min kommande yrkesroll. Som pedagog är det viktigt att ha medvetenhet 
och att ständigt reflektera över varför man gör som man gör samt att se över vilka 
sätt som fungerar och vilka som inte gör det. I och med denna uppsats har jag fått 
stor kunskap om vägar att ta för att gynna kreativiteten hos eleverna, men också hos 
mig själv. Kreativitet är något som kan komma till uttryck i alla aspekter av livet och 
verkar också kunna sätta lite guldkant på tillvaron. 
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BILAGA 1

• Vad är kreativitet?

- Föds man kreativ? / Är det en egenskap?

- Vad är kreativitet i bildundervisningen?

- Vad är en kreativ elev? 

• Är kreativitet viktigt, isf varför?

- För dig som person/ för dig i din yrkesroll? Skiljer de sig åt? (Uppdrag)

- På vilka sätt kan kreativitet vara viktigt för eleven i sitt fortsatta liv?

• Kan man som lärare hjälpa till att utveckla en elevs kreativitet, i så fall 
hur? 

- Finns några hinder, isf vilka?

- Vad kan man göra för att gynna kreativiteten i klassrummet tycker du? 
Vad gör ni?

• Kreativitet och bedömning.

- Synliggör  du  den  kreativa  processen  i  skolan,  i  så  fall  hur?  Ex. 
Portföljmetodik el liknande. 

- Hur kan man som lärare och elev emellan reflektera över den kreativa 
processen?

- Hur gör Du för att synliggöra den kreativa processen? (Betygssättning). 

• Varför återfinns begreppet kreativitet först under kriterierna för MVG i 
kursdokumentet tror du?

- Varför är inte kreativitet ett krav för G eller VG tror du?

- Kursplanen säger att man i ämnet ska utveckla elevens kreativa förmåga. 
Vad tror du detta betyder och vad är det egentligen eleven ska lära sig?
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