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ABSTRAKT

Följande studie syftar till att undersöka om huruvida gymnasielärare upplever fenomenet 
kreativitet  realiserbart  i  skolan  och  hur  detta  i  så  fall  ger  sig  till  uttryck  genom 
gymnasielärares uppfattningar och konkreta upplevelser i ämnet. För att ta reda på detta 
intervjuades 6 gymnasiepedagoger där de fick besvara 12 frågor om hur de upplevde 
kreativitet,  hur  de  upplevde  arbete  med  kreativitet  samt  hur  de  upplevde  utveckling 
genom  kreativitet  i  utbildningen.  Det  visade  sig  att  gymnasielärarna  såg  snävt  på 
fenomenet samt ansåg sig oförmögna att kunna realisera kreativitet i undervisningen till 
mycket stor del. Den mest framträdande faktorn var utvärderingar och de processuella 
regler som lärare i skolan tvingas undergå. Det kan i och med följande studie fastställas 
att kreativitet till  stor mån förpassas och stigmatiseras i skolan för att ge företräde åt 
samhällets mål och intressen.
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INTRODUKTION

De allra  flesta  yrkesverksamma  pedagoger  har  någon gång med  stor  sannolikhet 
kommit  i  kontakt  med  begreppet  kreativitet,  speciellt  i  samband  med  sin  egna 
undervisning. Kreativitet kan definieras som förmågan att vara kreativ, originell och 
ha  förmågan  att  kombinera  och  applicera  känd  fakta  på  nya  sätt  (Kaplan  och 
Saccuzzo, 2008).  Vissa pedagoger har en ämnesspecialisering och kommer därför i 
kontakt  med  detta  fenomen  i  en  allt  större  utsträckning,  emellertid  stigmatiseras 
oftast dessa specialiseringar med kreativ inriktning då dessa ämnen ibland kan ses 
som 'mindre värda'. Denna tendens existerar oftast på grund av att dessa inriktningar 
anses vara akademiskt 'luddiga' eller mindre ändamålsenliga för samhällets intressen. 
Undervisningsformen antar därför en standardiserad skepnad, där de olika ämnena i 
dagens skola är hierarkiskt fördelade, där de estetiska och mest kreativt framträdande 
ligger i understa skiktet (Robinson, 2001). Vilka känslor pedagogerna i skolan har i 
och med denna fördelning samt vilka konsekvenser för elevers kreativa förmågor 
dagens  undervisning  har  är,  med  tanke  på  dagens  allt  mer  stigmatisering  av 
obligatoriska kreativa ämnen, av yttersta vikt att utforska. Syftet med den här studien 
är att undersöka huruvida gymnasielärare upplever fenomenet kreativitet realiserbart 
i  skolan  och  hur  detta  i  så  fall  ger  sig  till  uttryck  genom  gymnasielärares 
uppfattningar  och  konkreta  upplevelser  i  ämnet.  Enligt  Robinson (2001)  m.fl.  är 
dagens  undervisning  fokuserad  på  att  möta  industrialismens  behov,  och  dess 
disposition är därför i första hand pragmatisk och mätande. Iserbyt (1999) och Au 
(2009) instämmer  med Robinson (a.a.).  på denna punkt  att  skolan har antagit  en 
pragmatiskt  inriktad  skepnad  för  att  villkora  och  träna  människor  till  framtida 
yrkesroller.  Men andra ord, dagens skola måste maximera testresultat  för att både 
kunna producera den sortens individ som kan bevara samhällets konventioner, samt 
kunna  vara  konkurrenskraftig  i  det  fria  marknadssystemet.  Därför,  i  denna 
verklighet, finns det lite eller inget utlopp för kreativitet i undervisningen. Slutligen 
så  finns  det  belägg  för  att  hävda  att  en  kreativ  lärandemiljö  är  fullt  möjlig  att 
utveckla trots den skolpolitik och samhällsklimat som idag är rådande. Detta sker 
oftast  genom  att  pedagogerna  antar  en  ny  approach  till  elevernas  föregående 
kunskaper och rikligt använder sig av fantasi för att på det sättet skapa s.k. relevant 
kunskap.  Även  mindre  utvärderande  och  mer  elevinriktade  och  individanpassade 
metoder  tenderar  att  främja  den  kreativa  undervisningen.  Flertalet  av  dessa 
ovannämnda  teoretiker  baserar  huvudsakligen  sina  påståenden  på  experimentella 
metoder som inkluderar både pedagoger och elever i olika situationer, både verkliga 
och iscensatta.
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BAKGRUND

I  nedanstående  kapitel  kommer  det  att  redogöras  för erkänd  litteratur  och 
vetenskapliga utlåtanden i artiklar kring uformningen av dagens undervisning samt 
motiveringar till undervisningens standardiserade ansatser. Detta följs av definitioner 
av fenomenet kreativitet för att klarlägga dess beskaffenhet. Följaktligen kommer det 
att  redogöras  för  läroplanens  yttringar  kring  undervisningens  standardiserade 
respektive  kreativa  ansatser  för  att  således  klarlägga,  utifrån  artiklar  och 
undersökningar vad pedagoger anser om kreativitet i skolan och vilka faktorer som 
verkar för och/ eller emot kreativt lärande.

Undervisningens utformning

För att få klarhet i hur undervisningen idag generellt sett är utformad, så utgås det här 
nedan ifrån  ett  antal  artiklar  och  böckers  beskrivning  av  dess  huvuddrag.  Henry 
(2007)  hävdar  att  den  generella  undervisningen  i  den  västerländska  världen  kan 
definieras som, samt består mest av: 

Norm-referenced exams.  Exams specifically  designed to spread students out 
across a normal shaped curve. These instruments are field-tested to prove that 
they effectively identify high and low achieving students. (Henry, 2007, s. 41)

Robinson  (2001)  har  en  snarlik  syn  då  han  definierar  undervisningen  idag  som 
mestadels  auktoritär  och  pragmatisk,  och  baserad  på  etablerade  perspektiv  vilka 
eleverna  ska  villkoras,  efterapa  och  hörsamma. Robinson  (a.a.).  menar  också  att 
skolan p.g.a. dess strikta ändamålsenliga disposition, stigmatiserar misstag för att ge 
företräde åt resultatredovisning. Detta leder följaktligen till att elever och även lärare 
är rädda för att 'göra fel'. Att våga göra fel är emellertid inte enligt honom samma sak 
som att vara kreativ, dock menar han att om man inte är beredd att göra eller att ha 
fel,  så  kommer  man  aldrig  komma  på  något  originellt  (a.a.).  Undervisningens 
gemensamma nämnare idag är dens avsikt att mäta, utvärdera, poängsätta, likrikta 
och  delvis  effektivisera  inlärningsprocessen;  men  framförallt  är  undervisningen 
inriktad  på  poängorienterade  tester/  prov  (Au,  2009).  Iserbyt  (1999)  definierar 
fenomenet som ett anammande av Skinners samt Pavlovs djurförsök/ experiment där 
betingning  och  villkorning  är  i  fokus  genom att  belöna  rätt  beteende/  svar  samt 
straffa fel beteende/ svar. Hon säger därför att undervisningen idag till  största del 
grundar sig på att träna eleverna, inte utbilda dem. Detta bestyrker Larsson (2004) 
under skolans nationella styrdokument, där det hävdas att skolan är högt angelägen 
att bistå eleverna med återkommande demokratiträning. Denna träning ska förankra 
de  värden  som  samhällslivet  vilar  på  och  följaktligen  utveckla  eleverna  till 
samhällsmedlemmar,  m.a.o.  träna  dem  att  tänka  och  agera  inom  samhällets 
konventioner,  inte utanför dem, som kreativitet  har för avsikt att  göra (Robinson, 
2001). "Alla som verkar inom skolan ska hävda dessa värden som anges i skollagen 
samt läroplanen och ta klart avstånd från de som strider mot dem" (Larsson, 2004, s. 
15).
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Standardisering

Den bakomliggande orsaken till varför undervisningen ser ut som den gör idag är av 
stor relevans för att kunna förstå den tycks har en motverkande effekt på kreativitet. 
Den s.k.  standardiserade undervisningsformen  utgör  en  motsats  till  den  kreativa 
ansatsen, då standardisering kräver konformitet och kreativitet uppmanar diversitet 
(Robinson,  2001).  Den  standardiserade  undervisningsformen  är  den  mest 
praktiserade  undervisingsformen  som vi  idag  ser  i  skolorna.  Praktiskt  taget  alla 
undervisningsinstitutioner är genomsyrade av dess pragmatiska syfte och innehåll, 
där ämnena är i princip likartat hierarkiskt fördelade; matematik- och språkämnen 
överst, sen humanvetenskapliga ämnen och sist de estetiska. Det vill säga de ämnen 
som i störst mån befrämjar kreativitet (Robinson, 2001).

Varför tycks  skolans devis och fundamentala undervisningsform inrikta sig på att 
prioritera  mätningar,  normerande  och  individuellt  hämmande  tester,  istället  för 
kreativitet,  originalitet  och  individualism?  Enligt  Robinson  (a.a.)  är  hela 
utbildningssystemet  idag  baserat  på  akademisk  förmåga  och  finns  det  en 
grundläggande  orsak  till  detta.  Innan  1800-talets  början  fanns  det  inget  allmänt 
utbildningsystem i  världen,  men  när  industrialismen  inrättades,  etablerades  också 
utbildningssystemet,  vars  syfte  var  att  möta  industrialismens  behov,  det  vill  säga 
teknologiska  framsteg  och  dess  transformeringseffekt  på  arbetsmarknaden  samt 
demografisk tillväxt, det vill säga. ökad befolkning. Därför, hävdar också Robinson 
(a.a.), att skolans innehållande ämnen är hierarkiskt fördelade utefter två punkter:

1) De mest ändamålsenliga ämnena för arbete

2) Akademisk förmåga

Den  första  punkten  handlar  om  att  de  mest  ändamålsenliga  ämnena  för  arbete 
prefereras, detta leder till att elever ofta styrs bort från kreativa ämnen och idéer som 
de finner intressanta och meningsfulla; t.ex. bild eller musik, då dessa inte anses vara 
ändamålsenliga  nog  att  tjäna  industrialismens  eller  samhällets  behov.  Den  andra 
punkten hänsyftar på  akademisk förmåga, vilket Robinson (a.a.) hävdar har format 
vår syn på intelligens, eftersom universiteten skapade utbildningssystemet och den 
hierarkiskt fördelade trappan till sin avbild (Robinson, 2001). 

Vidare menar Robinson (a.a.) också att standardiserad undervising fungerar som en 
'avskiljare',  där  man lätt  kan identifiera  lågpresterande  och högpresterande  elever 
samt  även åskådliggöra  och mäta  normativ  intelligens  och  likrikta  det  mänskliga 
tänkandet. Han hävdar också i linje med Henry (2007) att utbildningssystemet är till 
för  att  tillfredställa  arbetsmarknandssystemet.  Au  (2009)  instämmer  också  med 
Robinsons (a.a.) och Henrys (a.a.) syn då han säger att undervisningen är en form av 
social ingenjörskonst som är till för att villkora de som utbildas till sociala heirarkier 
samt  rationalisera  pragmatiskt  inriktade  arbeten.  Den  standardiserade 
undervisningsformen fungerar även som ett medel att kunna förutbestämma specifika 
utfall i undervisningen, där elever i ett standardiserat undervisningskoncept, ses som 
råmaterial  som ska  formas  till  färdiga  produkter  utefter  sina  framtida  sociala 
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positioner.  Det  är  lärarna  som ska  förmedla  de  mest  effektiva  metoderna  för  att 
kunna  realisera  denna  syn  (a.a.).  Detta  är  en  stor  anledning  till  att  kreativitet 
förpassas i många utbildningsinriktningar eftersom individer formas till att fungera i 
ett kollektiv, så anpassade efter den samhälleliga strukturen som möjligt (Robinson, 
2001). Emellertid menar Gustavsson (2002) att människor inte endast är som kuggar 
i  maskineriet,  utan  är  fullt  kapabla  till  att  återskapa  och  förändra  verksamheter 
genom individuella  kompetenser  och  handlingar.  Detta  förutsätter  dock att  dessa 
verksamheter  och  system  skapas  av  människor  samt  behandlar  dessa  som 
individualister och att den s.k. mänskliga faktorn i form av en kreativ kunskapskälla 
tas till  vara (a.a.).  Det finns skäl att  säga att  det finns en kreativ påhittighet som 
tyvärr blir försummad (Axelsson & Thylefors, 2009). I linje med Robinsons (2001) 
och Henrys (2007) yttrande angående växande population och teknologiska framsteg 
menar Au också att:

Standardized  testing  (...)  proved  to  be  perfect  technology  for  the  efficient 
categorizing,  sorting and ranking of  human populations.  The origins  of using 
these tests for sorting can be found in I.Q. testing and eugenics movement. (Au, 
2009, s. 34)

Standardiserade  tester  i  undervisningen  har  sina  rötter  i  både  den  sociala 
effektivitetsrörelsen  och  institutionaliseringen  av  den  kapitalistiska 
produktionsmodellen för undervisning.  Med andra ord så var syftet  att  genom en 
effektiviserad läroplan  som inkluderade vetenskapliga mätningar, utvärderingar och 
förordningar  av lämpligt  innehåll,  kunna  förutbestämma  en  elevs  framtid  -  detta 
eftersom det ansågs onödigt för en elev att lära sig något utanför industrialismens 
behov. Kreativitet i en undervisningskontext blir därför försummad i stor usträckning 
då mycket kunskaper och idéer som är av en nydanande och utmanande art filtreras 
bort  i  skolans  böcker  och  skrifter.  (Au,  2009). Carlgren  (2004)  menar  som  ett 
motargument att det är en självklarhet att lärare ska arbeta utefter skolans mål och 
läroböcker, då kunskaper anses som något som ska 'tas in'. Läraren ska lägga tonvikt 
vid att få eleverna att träna, repetera och härma, för att på bästa sätt visa upp att de 
kan. Carlgrens (a.a.) argument är av relevans då standardiserade tester/ prov har visat 
sig vara det mest effektiva sättet för att både kunna förbereda människor för framtida 
yrkesroller samt för att kunna få människor att acceptera och tjäna det industriella 
samhället (Sacks, 2001).

So  allocating  individuals  to  their  proper  role  in  society,  based  on  their 
intelligence , would render "perfect justice" with "maximum efficiency". (Sacks, 
2001, s. 17)

I  viljan  att  försäkra  samhällets  fortlevnad  och  konsolidering  användes 
standardiseringen i utbildningsverksamheten för att likrikta det mänskliga tänkandet. 
Denna tillämpning fungerade också som en metod för att få den önskvärda mentalitet 
bland  den  övergripande  populationen  och  eliminera  avvikande  beteende  samt 
motstånd från individer (Iserbyt,  1999). Detta menar Robinson (2001) är de mest 
grundläggande egenskaperna en kreativ individ ska besitta, det vill säga att utmana 
och  avvika  från  de  allmänt  förutbestämda  samt  söka  sig  ifrån  normativa 
föreställningar kring vad 'normalt'  och 'acceptabelt'  är (a.a.). Kaplan och Saccuzzo 
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(2008) bestyrker emellertid  Au (2009) och även Oermann och Gaberson (2009) i 
synen på effektivisering av inlärning genom en standardiserad undervisningsform, då 
han säger att standardiserade tester som utgör utbildningen är ett sätt att få valida och 
givande  resultat  samt  det  mest  lämpliga  och  effektiva  sättet  att  utvärdera  större 
grupper  av  individer,  vilket  rättfärdigar  ett  eventuellt  bortfall  av  kreativitet. 
Undervisningen idag har också förmågan att förse pedagogen med grova och relativt 
exakta  data  om elevers  bedrifter  (Oermann  &  Gaberson,  2009).  Även  Hult  och 
Olofsson (2011) menar att betygen är viktiga för staten, då de använder betygen som 
ett mått på om undervisningen i skolan är av god kvalité. Emellertid, genom detta, 
får  skolan  ett  instrumentellt  värde.  "Skolan  blir  en  börs  där  eleverna  samlar 
värdepapper  som  senare  ska  förränta  sig,  lärandet  i  skolan  sker  efter  den  yttre 
belöningens principer, inte efter den inre motivationens." (Imsen, 2006, s. 165)

Standardiseringsyttringar i Läroplanen

Det tycks som att etablerade industrialiserade perspektivet som idag är vedertaget ska inskärpas i varje elev 
och  se  till  så  att  detta  hörsammas.  Till  skillnad  från  Iserbyt  (1999),  framhäver  läroplanen  att  det  är 
pedagogens uppgift att  diskutera denna värdegrund vilken skolan och det svenska samhället vilar på samt 
redogöra för  skiljaktiga värderingar och uppfattningar, alltså inte träna och villkora som Iserbyt (a.a.) 
förfäktar.  Under  Mål i  läroplanen står det  att  skolan ska stimulera elevernas  förmågor att  kunna lösa 
problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Det förekommer därför en motsägelse i vad de flesta 
läroplaner hävdar å ena sidan och menar å andra sidan, som ger sig till yttryck av motsägelser (Au, 2009). 
Ett exempel på detta återfinns i läroplanen för Gy (2011), då det står att: "(...) Skolan har uppgiften 
att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta 
och verka i samhället." ((a.a)., s. 6). Vilket både Au (2009), Robinson (2001) och 
Sacks  (2001)  hävdar  är  orimligt  under  de  standardiserade  förhållanden  som  för 
tillfället är aktuella. 

Liknande motsägelser förekommer även i läroplanen för Grundksolan, Förskoleklassen och 
Fritidshemmet under fliken Kunskaper, där det står att: "Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och 
utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem." (Lgr, s. 13). Detta 
styrker de utlåtanden som framförallt Sacks (a.a.), Iserbyt (a.a.), Au (a.a.) samt Robinson (a.a.) gör, 
då skolans uppgift är att med auktoritär ställning förebereda elever redan i tidig ålder för industrialismens 
villkor och endast skänka eleverna den information som anses, av detta etablerade perspektiv, nödvändiga för 
dem för att kunna tjäna samhället och dess fortlevnad (a.a). Larsson (2004) åberopar också denna syn då 
han hänvisar till läroplanen under saklighet och allsidighet att: "Åsikter som strider mot de grundläggande 
värden som nämns i styrdokumenten får givetvis framföras (...) [men] inte stå emotsagda." (Larsson, 2004, 
s.  15).  Läroplanens  mål  och  riktlinjer  i  punktform  startar  oftast  meningar  :  "Har  fått  kunskaper..." 
((a.a.)., s. 16), vilket styrker den auktoritära ställning och det fokus skolan tycks ha till att både vilja träna 
dess elever till att endast verka inom samhällets ramar samt efterapning av etablerade värderingar (Larsson 
(a.a.)., Iserbyt (a.a.)., Robinson (a.a.)., Au (a.a.)).
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Vad är Kreativitet?

Kreativitet definieras av Kaplan och Saccuzzo (2008) som följande:

One can define creativity as the ability to be original, to combine known facts in 
new  ways,  or  to  find  new  relationships  between  known  facts.   (Kaplan  & 
Saccuzzo, 2008, s. 300)

Robinson (2001) ger belägg för att kreativitet,  likt Kaplan och Saccuzzo (a.a.), är 
förmågan att vara originell, emellertid till skillnad från dem hävdar Robinson (a.a.) 
att fenomenet känt som kreativitet är idéer som har riktigt värde. Där riktigt värde 
definieras  som  nyskapande  tänkande  som  öppet  och  objektivt  ifrågasätter  den 
vedertagna  synen  på  både  intelligens  och  värden  kring  rätt  och  fel  (a.a.).  EU-
Kommissionen  (2009)  definierar  kreativitet  som  ett  löst  och/  eller  ett  abstrakt 
koncept, där begreppet kan associeras med konst, kreativt inriktade industrier, lika 
väl  som med  framställningar  från  diverse  framstående  människor  såsom Einstein 
eller Mozart; men även barn och deras originella och fantasifulla påfund. Kreativitet 
i  en lärandekontext medför en sammansättning av nyfikenhet,  analys/  granskning, 
fantasifullhet,  medföljt av strategiskt kritiskt tänkande (a.a.).  Kreativitet kan också 
definieras som en mänsklig egenskap som har sin startpunkt i ens erfarenheter, och 
vilket är en start på något nytt – något okänt och outforskat, som således kan bidra 
med  något  oanat  som rubbar  våra  vanor  och  det  som vi  vanligen  tar  för  givet 
(Knutas,  2008).  Instämt  med  Kaplan-  och  Saccuzzo  (a.a.)  och  Robinsons  (a.a.) 
definitioner  följer  här  nedan  Nationalencyklopedins  mer  utförliga  definition  av 
kreativitet:

Kreativitet (bildning  till  latin  cre´o 'skapa',  'frambringa'),  förmåga  till 
nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. Flera studier inom området 
visar  att  kreativitet  inte  är  synonym  med  intelligens  i  vanlig  bemärkelse. 
Kreativitet  förbinds  vanligen  med  värdefulla  produkter  på  konstnärliga, 
vetenskapliga eller tekniska fält. (http://www.ne.se/kreativitet).

Varför kreativitet?

Frågan som ofta  dyker  upp när  man  talar  om kreativitet  är,  varför  är  kreativitet 
relevant  och  viktigt?  Kreativitet  är  givetvis  inte  viktigt  om människor  ska  möta 
samhällets- och marknadssystemets behov (Fresco, 2002). Om människor endast ska 
bevara etablerade institutioner och perspektiv finns det lite nödvändighet att utbilda 
människor  till  att  ifrågasätta  dessa.  Fresco  (2002)  menar  att  en  rik  tillgång  på 
materiella resurser som kan komma att skänka människan en rikare, mer effektiv och 
skapande värld, avfärdas inom ett utbildningssystem som måste svara för ett etablerat 
profitinriktat  samhälle.  Kreativitet  i  en  samhällskontext  är  en  rak  motsats  till  ett 
etablerade profitsystem, som snarare syftar till att bevara ett inrättat fast perspektiv. 
Ett etablerat samhälle är dömt att stagnera, vilket är motsatsen till vad kreativitet vill 
uppnå (a.a.). Iserbyt (1999) menar att kreativitet är extremt viktigt, då detta är en del 
av människan som ett väsen. Ett utbyte av utbildning mot träning, åstadkommer inget 
mer än att eliminera civilizationen, där människan förblir mer likt ett djur som inte 
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skapar eller presterar någonting, endast till förmån att ha rätt. Robinson (2001) är i 
linje  med  Iserbyt  (a.a.)  då  han  menar  att  kreativitet  är  lika  viktigt  som läs-  och 
skrivkunnighet och borde behandlas med samma status. Kreativitet,  enligt honom, 
borde få större utlopp eftersom det hade radikalt förändrat vår syn på intelligens samt 
konstruerat  en  omfångsrikare  referensram  med  riktiga  originella  värden  och 
följaktligen  mer  diversitet  i  samhället  (a.a.).  Desto  mer  diversitet,  desto  mer 
individualism och således mer frihet (Fresco, 2002). Iserbyt (a.a.) argumenterar även, 
likt Robinson (a.a.) och Fresco (a.a.), för att kreativitet fungerar som ett incitament 
till att vilja lära och ta del av nytt skapande. I en kontext där kreativitet får komma 
till uttryck, lösgör vi den fulla mänskliga potentialen att växa och skapa nya idéer, 
som  följaktligen  ämnar  att  förbättra  levnadsstandarden  för  alla  människor. 
Meningsfullhet  och  konstruktivitet  uppstår  lättare  när  man  stimulerar  männikors 
kreativa förmågor Iserbyt (a.a.). Robinsons (a.a.) starkaste argument är att kreativt 
tänkande  utvecklar  hjärnans  kapacitet.  Signaler  mellan  hjärnhalvorna  och  deras 
interaktion ökar i en kreativ kontext. Även Henry (2007) styrker detta argument då 
han menar att kreativitet stimulerar hjärnan genom att aktivera hjärnans båda halvor, 
som ansvarar för olika attribut. I en kreativ kontext ökar interaktionen mellan dessa 
och ökar därav hjärnans kapacitet (a.a.). En kreativ person försätts också ofta i ett 
psykologiskt tillstånd som utmärks av total absorption i sin syssla, lyckorus och en 
känsla av total  kontroll  samt sammansmältning med sin uppgift.  Mycket  kreativa 
inslag i livet är kopplat till psykologisk hälsa (Ullén, 1999).

Kreativitet i läroplanen

Vid granskning av Läroplanen, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola  2011 så förekommer  termen kreativitet  under  skolans  värdegrund 
och uppgifter som en övergripande stöttepelare, vilket skolan ska stimulera, främja 
och utbilda eleverna till att få ta del av.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. (Gy 2011, 
s. 7)

Under samma stycke sägs det även att: "Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper  och  förhållningssätt  som  främjar  entreprenörskap,  (...)  och 
innovationstänkande  (...)  Entreprenöriella  förmågor  är  värdefulla  för  arbetslivet, 
samhällslivet och vidare studier." (Gy2011, s. 7). Termer som entreprenörskap och 
innovationstänkande kan  synonymt  med  till  initiativrikedom  eller  banbrytande. 
Vidare  kan  detta  med  hänvisning  till  både  Kaplan  och  Saccuzzo  (2008)  och 
nationalencyklopedins (2012) definition,  förknippas med kreativitet eller kreativa 
attribut (a.a.).  Även Larsson (2004) inflikar på detta under skolans värdegrund i 
läroplanen dess uppdrag, där det uttryckligen står att skolan har en viktig roll att 
främja  samt  att  låta  varje  elev  finna  sin  egenart.  Även  att  skolan  ska  främja 
förståelse för andra och skänka förmåga till  inlevelse för alla elever. Skolan ska i 
detta syfte vara opartisk och inte låta elever bli ensidigt påverkade till förmån för 
den  ena  eller  andra  åskådningen  (Larsson  2004).  Under  skolans  uppdrag  i 
läroplanen hittas en rad termer som är synonyma med kreativitet, såsom dynamiskt 
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tänkande,  skapande arbete,  personliga förhållningssätt  samt olika uttrycksformer. 
Skolans  riktlinjer  och målsträvan förtäljer  också att  verksamheten  ska stimulera 
elevernas  förmågor  att  kunna lösa problem och omsätta  idéer  i  handling  på  ett 
kreativt sätt samt ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 
uttrycksmedel.  Dessa  termer  är  som  sagt  synonymt  med  kreativitetens  olika 
ansikten och det framgår att skolans läroplan rent generellt vill främja ett kreativt 
förhållningssätt för varje elev, samt att skolan på ett holistiskt plan ska främja att 
denna policy och se till  att  den realiseras.  Emellertid  säger  läroplanen att  dessa 
olika  kreativa  yttringar  endast  är  inslag  i  skolans  verksamhet  och  man  betonar 
därför ord som  pröva och  utforska samt  förmåga [till]  för att åskådliggöra detta 
faktum  (a.a.).  Kreativitet  tycks  ha  en  central  roll  i  den  övergripande  svenska 
läroplanen samt tycks ses som ett värdefullt  inslag för framtida utövanden inom 
både arbetslivet, samhällslivet och vidare studier. Emellertid förekommer begreppet 
ibland tillsammans med andra motstridiga utlåtanden.

Kreativitet inriktning- och ämnesvis

Inom  skolans  olika  specialiseringsprogram  påträffas  begreppet  kreativitet  på  ett 
flertal ställen. Framförallt påträffas begreppet inom mer praktiska ämnen men även 
inom  analytiska.  I  Läroplanen  (2011)  finns  17  olika  nationella/ 
specialiseringsprogram och de inriktningar som har fått en kreativ stämpel är:

• Barn- och Fritidsprogrammet Bygg- och Anläggningsprogrammet

• Humanistiska Programmet Ekonomiprogrammet

• Industritekniska programmet Restaurang- och Livsmedelsprogr.

• Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

• Naturvetenskapsprogrammet

Av dessa 17 tillgängliga program är det 8 stycken som inte har kreativitet som ett 
inslag alls. Det ger en generell kvantitativ mätning ämnesvis på 47 %, och utifrån 
Statistiska  Centralbyråns  (SCB)  redovisning  för  Elever  i  gymnasieskolan  läsåret  
2010/11. Fördelade efter program, gren, inriktning, år och kön, ligger ett mer exakt 
mått på 60 % (134466/ 221235). Detta innebär att lite mindre än hälften av skolans 
inriktningar inte nämner kreativitet, men att lite mer än hälften av eleverna arbetar 
med det. Det Estetiska programmet är givetvis också med i denna skara, emellertid 
skiljer sig denna inriktning ifrån de andra. Under denna inriktning står det svart på 
vitt att:  Kreativitet (...) samt förmåga till eget skapande och framförande ska vara 
centralt i utbildningen (Gy2011, Estetiska Programmet, s. 43). Det som skiljer sig 
distinkt  är  att  de  andra  programmen  inte  arbetar  centralt  med  kreativitet.  Vilket 
innebär i kvantitativa siffror att endast ca. 6 % av gymnasieinriktningarna arbetar 
centralt med detta begrepp, och att ca. 6,5 % av eleverna gör det. (14361/ 221235) 
Detta  kännetecknar  Robinsons (2001) hierarkiska ämnestrappa,  att  kreativitet  ofta 
stigmatiseras och förpassas i andra inriktningar i ett resultatinriktat avseende. Det ska 
dock medges att närvaron av kreativitet i de andra inriktningarna motbevisar mycket 
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av  Robinsons  (2001)  och  Aus  (2009)  påståenden  (a.a.).  Emellertid  ska  det  inte 
glömmas att arbete med och kring detta begrepp kan skilja sig markant, både från 
pedagog till pedagog och deras syn på kreativitet samt från läroplanerna nation till 
nation,  där  skola  och  stat  kan  ha  helt  andra  åsikter  kring  läroplanen  och  dess 
prioriterade inslag (Knutas, 2008). Det kan här fastställas att kreativitet förekommer 
på  många  ställen  och  att  det  är  ett  inslag  i  undervisningen  i  många  olika  slags 
inriktningar.  Frågan  som  återstår  är  huruvida  lärare  i  dessa  inriktningar  arbetar 
utefter denna matris när det står svart på vitt att kreativitet inte behöver vara centralt i 
utbildningen? Eftersom mål, resultat och prestationer ska kunna mätas, bemyndigar 
och rättfärdigar detta en förpassning av kreativa inslag (Robinson, 2001).

Inom gymnasiegemensamma ämnen, det vill säga de ämnen som är allmänna för alla 
elever och som sträcker sig utanför den valda specialiserings/ ämnesinriktningen på 
skolan, påträffas det inte lika rikligt med kreativa inslag. Av dessa 8 gemensamma 
ämnen hittar vi bara kreativitet under ämnet matematik:

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin 
kreativitet och sitt matematikkunnande (4.4. Matematik, Lp11, s. 90).

De  andra  7  ämnena  såsom  Svenska,  Engelska,  Idrott  och  hälsa,  Historia, 
Religionskunskap,  Naturkunskap och  Samhällskunskap,  inbegriper  inte  kreativitet 
och syftar inte till att framhäva det. Detta innebär, procentuellt, att av dessa 8 ämnen 
som är gymnasiegemensamma för alla eleverna, är det endast 12,5 %  (1/8) som i 
någon form erbjuder  en kreativitet  i  undervisningen.  Varför  gemensamma ämnen 
som alla  elever  ska  ta  del  av  inte  besitter  en  högre  procentsats  än  12,5  %,  kan 
återigen hänvisas till Robinson (2001), Au (2009), Sacks (2001) och Henry (2007) 
och  den  förpassning  av  kreativitet  i  undervisningen  samt  den  hierarkiska 
fördelningen av ämnen som framförallt Robinson (a.a.) exemplifierar.

Paradoxen

Många  teoretiker  förfäktar  att  anledningen  till  att  kreativitet  direkt  eller  indirekt 
hämmas i skolan, inte endast är resultatet av industrialismens entré som en ny modell 
för samhällsordning och funktion, utan rotas istället i den existentialistiska synen på 
människan som existerat sedan tidigare (Iserbyt, 1999; Au, 2009). Är människan ett 
andlig väsen eller endast summan av sina erfarenheter? Iserbyt (a.a.) vill hävda att 
undervisningen har antagit en riktning som motsvarar den andra av dessa två. 

If you substitute workforce training for education, that's the end of civilization, 
it's the end of the human being as an entity oppose of being an animal. (Iserbyt, 
1999, s. 66)

Därför är också undervisningens design enligt Iserbyt (1999) diametralt motsatt den 
kreativa  och  estetiska.  Den  är  mer  inriktad  på  att  träna,  utvärdera  och  forma 
individer,  istället  för  att  vidga  det  mänskliga  tänkandet  till  något  tygellöst  och 
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nydanande.  I  Läroplanen,  examensmål  och  gymnasiegemensamma  ämnen  för 
gymnasieskola 2011 förekommer det en del antiteser angående viljan att befrämja 
kreativitet,  och  viljan  att  befrämja  standardisering.  Enligt  Au  (2009),  Robinson 
(2001) och Henry (2007) är dessa två fenomen diametralt motsatta. Kreativitet kan 
inte  existera  i  en mätande  och utvärderande  kontext  eftersom kreativitet,  som en 
framträdelseform, är omätbar. Kreativitet kan inte heller förekomma i en kontext av 
träning,  efterapning  och  ackommodation  efter  etablerade  perspektiv,  eftersom 
kreativitet  av definition  och dess läggning,  är  att  ifrågasätta  och utmana dessa.  I 
Sacks  (2001)  undersökning  kring  skolans  mål  och  riktlinjer  och  hur  dessa  ska 
producera innovativa samt produktiva individer, ser vi prov på detta. Det visade sig 
att den standardiserade undervisningstypen som innefattande tester och utvärdering 
sällan gav någon relevant logik bortom den logiken som testerna bidrog med. Därför 
finns det väldigt lite eller inget utlopp för kreativitet i samband med standardiserad 
undervisning. Lärarna i Sacks (a.a.) studie uppgav också att när de var ute efter att 
framhäva idérikedom och kreativitet kunde de inte använda sig av en undervisning 
som inriktade sig på prov och utvärderingar. För att lärarna skulle kunna framhäva 
dessa  kreativa  attribut,  uppgav lärarna  att  det  skulle  behövts  en  skolreform som 
förändrat den övergripande synen på undervisning, pedagogik och lärande (a.a.). Au, 
2009  visar  i  sin  studie  att  om  skolor  rör  sig  mot  en  mer  pragmatisk  och 
ändamålsenlig  undervisningsprocess,  det  vill  säga  effektiviserar  lärandet  för  att 
kunna redogöra för snabba resultat, har detta en negativ inverkan på både elevers och 
lärares relationer till varandra. Det visade sig att detta alienerade dem från deras egen 
kreativitet och intellektuella nyfikenhet.

Pedagoger och vad de anser obstruera kreativt lärande

I Troman, Jeffrey och Raggls (2007) kvalitativa studie där lärare intervjuades om 
skolans policys kring resultatredovisning och kreativitet i skolan, visade det sig att 
det  största  problemet  till  att  kreativitet  hämmades,  var  att  skolorna  i  sitt 
konkurrenskraftiga förfarande för institutionens överlevnad, var tvugna att maximera 
testresultaten.  Problemet  med  detta  lukrativa  angreppssätt  var  att  bibehålla 
skolmotivationen både för elever och lärare. Desto mer målsättande,  utvärderande 
och  pragmatiskt  innehåll  i  undervisningen,  desto  sämre  inställning  till  kreativitet 
samt  mindre  utrymme  för  kreativt  lärande.  Med  detta  pragmatiska  innehåll  som 
tillkommit skolorna, gick en intolerans för avvikande idéer  i dess ledband - och detta 
ansågs av flera lärare vara skadlig för deras förmåga till kreativ undervisning (Jeffrey 
& Raggl, 2007). Resultatinriktade inriktade tester visade sig vara givande för elever i 
förkovrandet av att utföra framtida liknande tester; emellertid är metoden hämmande 
för  den  kreativa  undervisningen.  Den  hämmar  inte  bara  elevers  kreativitet,  utan 
nödvändigheten att behöva testa och inrangera elever begränsar också pedagogens 
egen kreativitet i att kunna tillämpa olika variationer av tester och utvärdering av 
deras lärande (Oermann & Gaberson 2009). I Mattssons (2009) studie visade det sig 
att lärare, i sina pragmatiskt inriktade undervisningmetoder, såg en baksida med att 
fokusera på detta. Lärarna ansåg att det fanns en risk med för stor belästhet bland 
elever, då dessa riskerar att bli bundna vid tidigare auktoriteter samt löper en större 
risk att bli insnärjda i etablerade praktiker och perspektiv så att de inte förmår att se 
nya möjligheter. I Newton och Newton (2009) användes en fenomenografisk analys 
för  att  identifiera vissa  lärares uppfattningar av  kreativitet i  undervisningen  i 
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naturvetenskapliga ämnen. Det visade sig att de flesta av lärarnas föreställningar om 
kreativitet var  snäva  och  inskränkta (Newton  och  Newton,  2009).  I  EU 
kommissionens  undersökning  från  2009  om  hur  lärare  i  olika  länder  såg  på 
kreativitet i skolan, visade det sig att  lärare ser kreativitet som relaterat endast till 
konst- eller musikframföranden, samt ett fenomen som förknippas med genier eller 
helt enkelt är sprunget ur naturlig talang som hos dessa. Dessa myter om kreativitet 
visar sig kväva den kreativa potentialen hos elever samt skapar hinder för att främja 
kreativitet i skolan (a.a.). Det visar sig också att lärare, genom en rad olika strategier, 
kämpar för att kunna implementera skolpolicys som framhäver kreativitet. Främsta 
orsaken  till  detta  verkar  vara  de  outtröttliga  påtryckningarna  om  resultat  från 
samhället.  Många  av  lärarna  visade  sig  därför  frustrerade  över  den  ytliga  och 
missvisande representationen av elevers egentliga kunskaper och åstadkommanden, 
eftersom dessa bara mäter prestationer i siffermässiga termer.  (Troman, Jeffrey & 
Raggl, 2007). 

Teachers are not too happy about creative chaos either as they would like to be in 
control of what goes on in the class room and often come to class with a well-
planned agenda (Kupferberg, 2007, s. 4). 

Som det visade sig i Kupferberg (a.a.) samt Jeffrey och Woods (1997) studie, visar 
det sig också i Henry (2007) att om skolan saknar koppling till en elevs identitet, ofta 
genom  opersonliga  och  resultatinriktade  tester,  blir  ofta  undervisningen  i  sig 
ointressant och oförmögen att främja kreativitet (a.a.). Resultaten från Knutas (2008) 
förtäljer att administrativa och organisatoriska metoder ofta arbetar mot variation och 
diversitet. Resultatet blir således att kreativitet och nydanande idéer  hos elever och 
lärare försummas genom det företräde som ges till processuella regler (a.a.).

Pedagoger och vad de anser främja kreativt lärande

En  anslutning  till en  elevs identitet är,  enligt  Henry  (2007),  ett  av  de säkraste 
tillväggångssätten för att kunna stimulera kreativitet. Detta är helt i linje med Byron, 
Khazanchi  och  Nazarian  (2010),  då  det  i  deras  studie  visade  sig  att  kreativitet  i 
skolan ökade om undervisningen antog sig mindre värderande och bedömande av 
eleverna. Även lärare i Imsen (2006) uppgav att om pragmatiska utvärderingar och 
betyg skulle avskaffas, hade de möjligtvis fått en bättre kreativ inlärningssituation i 
skolan (a.a.). I Saracho och Spodek (2003) hävdas det att lärare som framlade olika 
tankekoncept samt använde motiverande material som tilltalade elevernas personliga 
inre,  kunde  frambringa  deras  kreativa  förmågor.  Pedagoger  måste  även  vara 
originella i sitt tänkande, kontinuerligt modifiera och utveckla nya övningar för sina 
elever  samt  anta  de  allra  senaste  undervisningsmetoderna  och  blanda  detta  med 
sociala inslag såsom tro, värden och traditioner. Detta för på bästa sätt locka fram 
kreativitet  hos  eleverna  (a.a.).  Lärarna  i  Troman,  Jeffrey  & Raggl  (2007)  studie 
menade att,  för att  kunna ha en så  kallad  relevant  kreativitet  i  skolan,  så var  de 
tvugna att vara instämda med elevernas olika identiteter och kulturer (a.a.).
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I Jeffrey och Woods  (1997)  beskrev lärare  strategier  för att  kunna stimulera  en 
kreativ  lärandemiljö.  Genom  arbete  med  inbillning  och  fantasi,  nyttjade  man 
elevernas  föregående  kunskaper  och  skapade  allmän  och  relevant  kunskap  som 
instämde med de kulturella värderingar som var rådande. En kreativ undervisning 
visade sig även nås bäst genom att: 1) Besvara elevernas känslor; 2) Sysselsätta och 
stärka  intresset  genom  att  ha  kul,  ge  elever  idéer  samt  stimulera  deras 
föreställningsförmåga; 3) Bibehålla elevernas individualitet;  4) Uppmuntra kritiskt 
tänkande.  Då  detta  gav  dem kontroll  över  sitt  eget  lärande,  skänkte  detta  också 
motivation, iver och entusiasm  spom således gav större möjligheter till kreativitet 
och innovation i skolan (a.a.). I Jeffrey och Craft (2001) beskrevs liknande strategier 
för att kunna främja kreativitet i undervisningen. Skillnaden här kan beskrivas som 
att  pedagogen  uppmuntrar  bäst  kreativitet  genom  att  utveckla  några av  de 
gemensamma dragen  för  kreativitet,  såsom  nyfikenhet,  i  undervisningen. 
Pedagogerna arbetade också med att utveckla eleverna till att bli mer kunniga om de 
faktorer som bidrar till att främja kreativitet i undervisingen, vilket också hade en 
positiv  effekt.  De mest  givande metoderna  för  att  kunna realisera  denna kreativa 
undervisning visade sig vara att först göra undervisningen och inlärningsprocessen 
relevant för eleverna, sen att uppmuntra ett kontrollbyte där pedagogen överlämnade 
ansvaret till eleven över sitt eget lärande (a.a.).

Det visar sig, från lärarnas sida, att kreativitetspolicys  har en positiv inverkan på 
undervisningsstandarden i dagens skolor. I EU kommissionen (2009) visade det sig 
att samtliga lärare var positiva till kreativitets-policys och såg det som en lovande 
start för framtida undervisningsreformer i syfte att utveckla både lärare och elevers 
färdigheter  kring  aktivt  lärande.  I  linje  med  Robinsons  (2001)  utlåtande  kring 
kreativitet som ett hjälpmedel till uppkomsten av nydanande idéer och utmanande av 
hävdvunna  perspektiv,  visar  EU  kommissionens  studie  att  faktorer  som lärarnas 
öppensinnighet till  kreativitet,  risktagande och att förena nytta med nöje, hade en 
ökad effekt på kreativiteten. I Glasers (2010) studie påstådde pedagogerna att den 
som  inte  är  alltför  inläst  på  ett  område  kan  vara  mera  fri  och  uppvisa  större 
kreativitet. Detta i likhet med Mattsson (2009) postulat där hon påstår att: 

The teacher [who's] intentionally provides wide and vague frames and an open 
design, [creates in order a way] for the students to have the opportunity to use 
their creativity in the pedagogical work. (Mattsson, 2009, s. 176).

Mattsson (a.a.) menar även att, till skillnad från Henry (2007) och Imsen (2006) att i 
mera formellt strukturerade kursupplägg når studenter högre nivåer av kreativt och 
kritiskt tänkande. Detta motiverar hon, likt Jeffrey och Craft (2001), genom att påstå 
att  i  dessa upplägg är eleverna mer aktiva då läraren intar  en mer passiv roll till 
skillnad från undervisningssstrukturer där eleverna istället följer läraren.   



15

SYFTE

Följande  studie  syftar  till  att  undersöka  om  huruvida  gymnasielärare  upplever 
fenomenet kreativitet realiserbart i skolan och hur detta i så fall ger sig till uttryck 
genom gymnasielärares uppfattningar och konkreta upplevelser i ämnet. 

Frågeställningar: 

1. Vilken uppfattning har gymnasielärare om kreativitet? 

2. Hur upplever gymnasielärare arbete med kreativitet?

3. Hur  upplever  gymnasielärare  att  läroplanen  påverkar  kreativa  ansatser  i 
skolan?

4. Vilka interna/ externa faktorer påverkar kreativa ansatser i skolan?

5. Vilka fördelar/ nackdelar upplever gymnasielärare med kreativitet?
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METOD

I  följande  kapitel  redogörs  det  först  för  studiens  deltagare,  inbegripande  antalet 
medverkande  i  studien.  Kapitlet  kommer  även  att  redogöra  för  hur  dessa 
intervjufrågor  konstruerades  och  vilket  syfte  dessa  hade,  samt  processen  från 
datainsamling  till  nedskrivet  och  analyserat  material,  och  slutligen  diskuteras  de 
etiska  överväganden  som utförts  på  studiens  frågeställning  och  tillvägagångssätt. 
Även de forskningsetiska principerna, vilka vetenskapsrådet har formulerat, kommer 
att belysas.

Undersökningsgrupp

Samtliga pedagoger som intervjuades i denna undersökning, vilken ägde rum 6/5'12, 
tillhörde samma gymnasieskola i Sverige. Dessa pedagoger kontaktades via telefon 
till  gymnasieskolan  i  fråga,  sen till  respektive pedagog via mejl.  Åldern på de 6 
pedagogerna som deltog i studien varierade från 30 till 50. De intervjuade bestod av 
3 män och 3 kvinnor. Pedagogerna som intervjuades valdes varsamt ut genom att 
beakta  deras  ämnesinriktning-  och  specialiseringsprogram.  Eftersom det  estetiska 
programmet,  enligt  läroplanen,  arbetar  centralt  med kreativitet  så valdes endast  1 
lärare (Bild) med denna inriktning, för att skapa en kunskapsgrundad kontrast. De 
andra pedagogerna samt antalet av dessa som deltog i studien togs med både för sin 
ämnesvariation samt efter tillgängligheten  –  Dessa bestod av 1 Matematiklärare, 1 
Fordon- och Transportlärare, 1 Engelskalärare samt 1 Svenskalärare och 1 Hotell- 
Resturanglärare.  Målet  var att  få en så stor variation mellan dessa pedagoger och 
deras val av inriktning som möjligt, detta för att främja objektiviteten i intervjuerna.

Pilot

En  pilotstudie  utfördes  även  i  denna  undersökning  innan  den  egentliga 
intervjuguiden var fastställd. Detta för att i ett tidigt skede kunna se om frågorna som 
behövdes för att täcka alla de mest väsentliga faktorer om kreativitet i skolan fanns 
med  eller  ej.  Det  uppkom  tankar,  av  en  nyexaminerad  pedagog  till  studiens 
författare,  om  att  eventuellt  förtydligande  möjligen  skulle  kunna  vara  till  hjälp, 
emellertid skulle dessa fortfarande vara av samma beskaffenhet, därför ansågs det 
inte finnas någon relevant anledning till att utöka antalet frågor.

Undersökningsinstrument

De teoretiska  utsagor som presenterats  och beskrivits  i  bakgrundsdelen ligger  till 
grund  för  de  12  intervjufrågor  som har  konstruerats  och  använts  i  föreliggande 
studie. Under utvecklingen av intervjuguiden så har det grundläggande syftet varit att 
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utforma frågor som syftar till att se huruvida teori och verklighet överensstämmer, 
genom att fokusera på frågor om kreativitet i utbildningen och de ramfaktorer som 
verkar  för  eller  emot  en  kreativ  undervisning.  Denna  undersökning  valde  att 
inkludera intervjufrågor kring dessa faktorer då de flesta pedagoger har erfarenhet av 
diverse  begränsningar  inom  realiserbara  undervisningsmetoder.  Följaktligen  har 
teorier  och  artiklar  om bakgrunden till  dagens  undervisningsutformning  och  dess 
indirekta inverkar på kreativt lärande behandlats i bakgrundsdelen, även om dessa 
inte  syns  i  intervjuguiden  explicit,  ligger  de  trots  detta  till  grund  för  samtliga 
intervjufrågor och är av relevans  i  diskussiondelen för att  kunna få klarhet  i  hur 
följande studies frågeställningar är valida eller inte. I och med detta faktum har en 
tematiseratisering varit nödvändig för att kunna klargöra studiens huvudsakliga syfte: 
Att ta reda på om, och i så fall hur samt på vilket/ vilka sätt, gymnasielärare upplever 
kreativitet realiserbart i skolan. Tematisering är något att prioritera i första hand om 
en givande intervju ska kunna genomföras (Kvale, 1997). Intervjuundersökningen är 
därför indelad i tre kategorier, utformad för att ta reda på studiens syfte: Arbete med 
kreativitet,  Lärares  syn  på  kreativitet  och  Elevers  utveckling  genom  kreativitet. 
Studien består också därför av tre primära frågor som är av stor betydelse i denna 
process;  vad skall  undersökas,  varför skall  det  undersökas  och  hur skall  det 
undersökas?

I  syfte  att  ta  reda  på  denna  undersöknings  frågeställningar  så  konstruerades  12 
frågor, samtliga med grund ifrån tidigare forskning som belyser kreativitet i skolan. 
Detta för att att undersöka huruvida gymnasielärare upplever fenomenet kreativitet 
realiserbart  i  skolan.  Det  kan  förekomma  följdfrågor  på  diverse  i  intervjufrågor 
beroende på vilken respons som ges under intervjun.  För att  inte  påverka lärares 
tankar och referensramar så formulerades frågorna i intervjuguiden med, vad Patel 
och Davidsson (2007) kallar, en låg grad av strukturering; vilket leder till att frågorna 
erbjuder ett stort svarsutrymme för respondenten. "Syftet med en kvalitativ intervju 
är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den 
intervjuades  livsvärld  eller  uppfattning  om något  fenomen."  (Patel  &  Davidson, 
2007, sid. 78). Anledningen till  att följande studie antog intervjuer som kvalitativ 
analysmetod  beror  till  största  delen  på,  vilket  även  Patel  och  Davidsson  (2007) 
resonerar om, att det studerande fenomenet bland annat är en känsla, vilket är svårt 
att mäta i en kvantitativ studie .

Procedur

Redan i ett studiens planeringsstadie bestämdes undersökningsmetoden, vilket Kvale 
(1997) menar är av yttersta vikt att ha klart för sig. Att följande studie skulle anta en 
kvalitativ forskningsprocess, med andra ord intervjuer, ansågs mest lämpligt för att 
få fram ett givande resultat. Författaren siktade på att intervjua så många pedagoger 
som möjligt till resultatet var mättat, men efter tillgängligheten hamnade författaren 
på  6  stycken  pedagoger  med  varierande  specialisering.  Medverkande  pedagoger 
kontaktades, då kunskapsgrunden i stort sätt var färdigarbetat, per telefon, till dennes 
utbildningsinstitution  för  att  sedan  bestämma  en  mer  lämplig  tid  och  plats  för 
intervjun.  Följaktligen  tog  intervjuerna  skede  i  sekretessbelagda  omgivande 
förhållanden, både för intervjuaren och respondenterna. Författaren lyckades utföra 
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samtliga   intervjuer  under  en  koncentrerad  tidsperiod  på  ca:  1  vecka  och  det 
intervjumaterial  som framkom  efter  transkiberingen  av  6  pedagoger  ansågs  vara 
tillräckligt för att besvara denna studies syfte.

Deltagarna i denna studie fick tydligt redogjort för sig att dennes svar, genom hela 
intervjun- och forskningsprocessen till slutgiltig rapportering, skulle behandlas strikt 
konfidentiellt  i  enlighet  med  vetenskapsrådets  konfidentialitetskrav  (www.vr.se). 
Således förklarades  det även att  deras utlåtanden och svar endast  skulle  ligga till 
grund för följande studies resultat  och att  det  rapporterade inte skulle  användas i 
pseudovetenskapliga syften eller andra sammanhang såsom kommersiellt bruk, allt i 
enlighet med nyttjandekravet (www.vr.se). Innan intervjun ägde rum klargjordes det 
för  studiens  syfte,  att  undersöka  huruvida  gymnasielärare  upplever  fenomenet 
kreativitet realiserbart i skolan, detta i enlighet med informationskravet (www.vr.se), 
för att dessa pedagoger skulle kunna ge sitt samtycke (samtyckeskravet (www.vr.se)) 
till att ställa upp på intervjun eller inte. Respondenterna blev informerade om att de 
hade rätt att avbryta intervjun på vilka grunder som helst utan att behöva förklara 
detta  för intervjuaren.  Dessa krav instämmer  med Kvales (1997) etiska riktlinjer, 
emellertid  bör  man  även  uppmärksamma  de  intervjuade  om  att  processen  kan 
medföra  både  vissa  fördelar  och  konsekvenser.  Intervjuforskaren,  enligt  Kvale 
(1997),  "(...)  kan erbjuda undersökningspersonerna fördelar  endast  genom att  låta 
dem  delta  i  en  undersökning.  Intervjuaren  bör  [dock]  vara  medveten  om  att 
intervjuns öppenhet och intimitet kan vara förförisk och få de intervjuade att avslöja 
saker som de senare kommer att ångra." (Kvale, 1997, sid. 110).

Under  själva  intervjusituationen fick  pedagogen beskriva hur  denne  reagerade  på 
frågorna  som  behandlade  olika  kreativitetsspräglade  situationer  utifrån  sin  egen 
upplevelse–och tolkningsvärld.  De 12 intervjufrågorna  bestod av direkt  inledande 
frågor och många av dem hade uppföljningsfrågor, beroende på pedagogens respons. 
Nästan alla sortens intervjufrågor användes för att få pedagogerna att tänka till och få 
dem  att  utförligt  beskriva  känslorna  kring  hur  de  upplevde  sig  kunna  realisera 
kreativitet i skolan. Till exempel så var intervjuaren ofta i behov av sonderande och 
specificerande frågor (Kvale, 1997) för att få respondenterna att delge vilken känsla 
de upplevde vid realiserbarheten av kreativa inslag i skolan. Författaren var ofta i 
behov av tolkningsfrågor för att kunna fastställa vad pedagogen egentligen menade. 
Det hände även att den pedagogen i fråga kunde känna sig osäker på vissa frågors 
utformande, därför ansåg intervjuaren, i enlighet med Patel och Davidsson (2007), att 
det  var  lämpligt  att  verbalt  förtydliga  dessa  frågor  med  konkreta  exempel  och 
alternativa beskrivningar och/ eller ordval för att få pedagogen att förstå. 

Bearbetning

Efter att samtliga 6 intervjuer hade genomförts antogs transkiberingsprocessen för att 
överföra allt talspråk till skriftspråk. Intervjuerna fångades upp på en ljudenhet och 
skrevs ner i efterhand. Inspelning under intervju är att föredra enligt Kvale, då "(...) 
innebörden i intervjun utvecklas under analysarbetet, och klarlägger den intervjuades 
egna uppfattningar samt ger forskaren nya perspektiv på fenomen." (Kvale, 1997, 

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/
http://www.vr.se/
http://www.vr.se/
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sid.  171).  Efter  denna  transkiberingsprocess  kunde  författaren  nu  börja  sin 
analysering av materialet och upptäcka likheter och skillnader i pedagogernas svar, 
vilket gjorde det ännu lättare att ytterliggare kategorisera in de olika svaren i olika 
kontexter  (se  resultatkapitlet).  Författaren,  i  analysarbetet,  antog  en  hermeneutisk 
metod för att kunna uppnå en giltig och gemensam förståelse av intervjumaterialets 
olika meningar (Kvale, 1997). Ett  hermeneutiskt förfaringssätt är förtjänstfullt  vid 
forskningsintervjuer, detta  för att kunna belysa grunden till intervjutexterna, d.v.s. 
dialogen. De olika pedagogernas svar i intervjumaterialet tog författaren för att tolka 
och  således  skapa  en  helhetlig  mening.  Emellertid  kan  det  alltid  finnas  risk  för 
misstolkning  av  intervjurepondenternas  avsedda  mening  samt  att  man  säger 
någonting som man egentligen inte menar. Dessa tendeser var inte märkbara under 
denna studies datainsamlingsprocess,  då det  inte  gick att  finna några,  som Kvale 
(1997)  kallar  det,  logiska motsägelser.  Pedagogernas  svar  klara  och  tydliga  i  det 
generella spektrat.

Metodologiska brister

Intervjusvaren,  m.a.o.  gymnasielärarnas  tankar  och  reflektioner,  spelades  in  på 
ljudeneht och transkriberades i efterhand. På så sätt blir risken för feltolkningar och 
missuppfattningar med den intervjuades verkliga mening/ syfte mindre och således 
ökar studiens reliabilitet. Reliabilitet inbegriper om hur tillförlitligt resultatet är av en 
undersökning. I denna studie genomfördes intervjuer, vilket gör att reliabiliteten är 
relaterad till intervjuarens förmåga (Patel & Davidson, 2007). Reliabilitet inbegriper 
även studiens förmåga att producera samma resultat under samma förutsättningar fast 
med andra forskare (Merriam, 1994). En kvalitativ metod i form av intervjuer bidrar 
ofta med svar som påverkas av stundens hetta, därför känns det inte troligt att samma 
gensvar i påträffas i en eventuell omstudie (a.a). En annan faktor som kan påverka 
studiens reliabilitet är beaktandet av en ökad variation i de demografiska uppgifterna, 
m.a.o.  ålder,  kön  och  etnicitet  hos  gymnasielärare.  Då  alla  respondenterna  har 
svenskt ursprung, bor i Sverige, arbetar på samma gymnasieskola samt befinner sig i 
en  snarlik  åldersgrupp,  så  kan  denna  studie  kunna  sägas  tillhöra  den  s.k. 
naturalistiska generaliseringen (Kvale, 1997). Detta då syftet med studien uppkom 
p.g.a. författarens personliga erfarenheter och ställningstaganden, d.v.s. intresse samt 
att  författarens  framtida  yrkesroll  är  gymnasieinriktat.  Vad  det  gäller  studiens 
reliabilitet, så kan det antas att trots att intervjuerna fångats upp via ljudenhet för att 
således spelas upp och transkiberas under stilla och lugna omständigheter, är studiens 
resultat  pålitligt  nog för att  kunna ge en relativt  överskådlig  inblick i  hur många 
svenska gymnasiepedagoger ser på kreativitet i skolan.

Validitet inbegriper graden av att forskaren undersöker det denne avser att undersöka 
(Patel  &  Davidson,  2007).  Denna  studie  avser  som  sagt  att  undersöka,  genom 
intervjuer,  en  grupp  gymnasielärares  särskilda  upplevelser  och  åsikter  kring 
fenoment  kreativitet.  Validitetens  grad  avgörs  därför  dels  genom  den  mänskliga 
faktorn, som Patel och Davidson (a.a.) säger är svår att bemästra och en faktor som 
gör det svårt att fastslå om informationen som kom fram under intervjuerna var den 
som  forskaren  egentligen  var  ute  efter.  Frågan  om  hur  gymnasielärarnas  svar 
påverkades på grund av deras deltagande i verksamheten är också att beakta. Svar 
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och egentliga meningar kan ha varit nyanserade och konstlade.  Slutligen, vad det 
gäller studiens validitet, så vill författaren hävda att syftet och dess frågeställning har 
besvaras då intervjuguidens frågor och konstruktion gav tillförlitliga svar, vilka även 
motsvarar  teorierna  och  den  kunskapsgrund  som  det  redogjorts  för  i 
bakgrundskapitlet.

Etik

Innan  intervjufrågorna  började  ställas,  meddelades  pedagogerna  om  studiens 
genomgripande innebörd och att dessa skulle behandla kreativitet i skolan, emellertid 
visste pedagogerna inte att studiens syfte var att se huruvida de svarade att dessa 
frågor  kring  kreativitet  i  skolan,  för  dem,  upplevdes  realiserbart  eller  ej.  Detta 
informerades de om efter det att intervjun officiellt sett var avslutad. Således, som 
konstaterats  tidigare,  så  arkiverades  personliga  uppgifter  såsom namn,  kön  eller 
ålder. Likaså arkiverades pedagogens ämnesinriktning eller specialiseringsämne. Att 
uppgifterna  som  de  ställde  upp  på  att  lämna  ut  endast  skulle  användas  i  ett 
vetenskapligt  forskningssyfte  och  inget  annat,  informerades  de  också  om.  Om 
studiens frågeställning kan anses vara/ upplevas känslig för vissa är inget att fästa för 
mycket  avseende vid,  då frågorna  som ställdes  inte  försatte  pedagogerna  i  några 
personliga situationer eller indirekt tvingade dem till att uppge någon personlig fakta. 
Kvale  (1997) varnar  emellertid  för att  sentimentala  och känslosamma ämnen kan 
komma upp och att detta kan vara en ständig riskfaktor när man väljer att ställa upp 
på en intervju. 
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RESULTAT

Följande  studie  har  undersökt  huruvida  gymnasielärare  upplever  att  kreativitet  är 
realiserbart i skolan och hur detta i så fall kan ge sig till uttryck. Genom analys av 
intervjuer  utförda  på  6  gymnasielärare  ifrån  olika  utbildningsprogram  på  en 
gymnasieskola  i  Skåne,  kommer  det  i  följande  kapitel  att  presenteras  vad  dessa 
pedagoger ansåg om kreativitet i skolan, samt huruvida realiserbart detta fenomen är 
enligt  dem utifrån  föreliggande  studies  frågeställningar.  Detta  resultat  har  därför 
kategoriserats utifrån:  Lärares uppfattningar om kreativitet; Där det kommer att 
redogöras för hur de 6 pedagogerna såg på kreativitet och de mest grundläggande 
framträdelseformer som detta får ge sig till uttryck, det vill säga hur lärare bemöter 
kreativitet i skolan, varför de bemöter det så som de gör, samt hur de isåfall arbetar 
med det och hur de upplever kreativitet få komma till uttryck. Således kommer det 
att  redogöras  för  Arbete  med  kreativitet;  Där  författaren  presenterar  Hur  de 
intervjuade pedagogerna upplevde arbete med kreativitet i sina respektiva ämnen och 
hur detta fenomen yttrar sig generellt i skolan. Vidare kommer det att redogöras för 
Läroplanen, och hur denna påverkar kreativa ansatser i skolan; Där författaren 
preseterar  för  hur  gymnasielärarna  såg  på  kreativitet  i  relation  till  läroplanens 
struktur. Följaktligen kommer det att redogöras för vilka Externa/ Interna faktorer 
som påverkar kreativa ansatser i skolan, där författaren presenterar de intervjuade 
pedagogernas  svar  om vilka  externa  och  interna  faktorer  som de  ansåg  påverka 
kreativitet i undervisningen. Avslutsningsvis kommer det i detta kapitel att redogöras 
för vilka För- och nackdelar med kreativitet som de 6 pedagogerna upplevde.

Lärares uppfattningar om kreativitet

Det är värt att poängtera att när det kommer till lärares syn kreativitet,  uppger de 
allra flesta att hänsyn bör tas till fenomenet, och att majoriteten av dem definierar 
kreativitet som ett begrepp där individen tänker 'utanför lådan', samt som ett estetiskt 
begrepp som där hör hemma.

”Det bör beaktas, dock känns uttrycket väldigt estetiskt präglat...det tillhör nog 
mer den estetiska inriktningen att  ta till  vara på detta (...)  att  få individer  att 
reflektera  och  argumentera  om saker  utanför  den  normala  sfären  vilken  man 
vanligtvis gör.” – Matematiklärare

”Vet inte hur jag ska definiera det... att tänka utanför lådan och kanske lite åt det 
estetiska hållet. Jag tror det är viktigt, men det ska nog hålla sig till rätt forum.” – 
Engelskalärare

 De flesta  pedagogerna  uppger  också  i  en  relativt  märkbar  utsträckning,  att  inte 
mycket utlopp för kreativitet ges i undervisningen, detta för att den anses vara alltför 
linjär till stor del. Estetiska programmets lärare (Bild) skiljer sig inte distinkt från de 
andra pedagogernas syn vad gäller  uppfattningen om kreativitet,  emellertid skiljer 
den sig markant  vad gäller  hur denne upplever att  detta  fenomen får  komma till 
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uttryck, i alla fall i sina egna ämnen. Bildläraren uppger att kreativitet får ta stor plats 
i dennes klassrum till skillnad från många av de andra lärarna. Framförallt sker detta 
genom att läraren inte bedömer utifrån 'rätt och fel' så mycket i skapandet av egna 
bilder, omarbetning av idéer och olika synsätt (Konsthistoria) som eleverna senare 
får tillämpa.

”Jag arbetar inte så mycket med det om jag ska vara helt ärlig, det känns lite väl 
flummigt i mitt ämne... och lite utanför linjerna(...) upplägget om vad jag ska ha 
med  och  uppnå  med  min  undervisning  är  rakt  på  sak  och  'utan  krokar'.”  – 
Svenskalärare

”(...)  skapa  nytt  och  att  vika  av  från  vårt  schemaupplägg  är  inte  särskilt 
välkommet eftersom vi arbetar  med konstruktioner som ska se ut på ett  visst 
sätt(...) om en lektion är 1 timme lång och vi ska uppnå ett mål, är det för linjärt 
för kreativa inslag.” – Fordon- & Transportlärare

Arbete med kreativitet

Det framkom tydligt att majoriteten av pedagogerna inte använder mycket kreativitet 
i  sin  undervisning eller  lägger  särskilt  mycket  tid  på försöka utveckla  en kreativ 
lärandemiljö.  Detta  berodde enligt  dem mycket  på det  faktum att  kreativitet  inte 
ansågs  vara  högprioriterat  eftersom målen  gavs  företräde  åt,  samt  att  det  linjära 
upplägget begränsar förmågan till att låta en sådan miljö äga rum. Bildläraren ansåg 
inte kreativitet som lågprioriterat.  Bildläraren var väldigt positiv och medveten om 
hur  denne  skulle  konstruera  kreativa  lektionsupplägg.  Bildläraren  hade därför  till 
skillnad ifrån de andra lärarna inga problem att detaljerat förklara hur denne använde 
kreativitet i sitt ämne, dock likt majoriteten av de andra lärarna, uppgav denne att 
målen kunde komma att inskränka kreativa inslag. 

”Jag lägger inte mycket tid på det. Jag har målen och utvärderingar att tänka på i 
första hand. (...) problematiken ligger mycket i att det känns för avvikande för att 
kunna ha koll på det vi ska göra och uppnå. ” – Engelskalärare

”Lägger lite tid på kreativitet i mitt ämne (...) är svårt att tillämpa. Vi måste ha 
det strukturerat om vi ska uppnå något.” – Fordon- & Transportlärare

”Det känns svårt att använda det... om det ens är möjligt  med tanke på målen 
(...) kreativitet är i mitt ämne också rätt så liktydigt med oreda.” – Svenskalärare

”Som sagt så använder jag mycket liberala inslag... jag gillar inte att definiera 
fult eller snyggt, därför låter jag eleverna skapa utifrån sig själv, sin egen smak, 
så fördomsfritt som möjligt (...) att studera konstnärers tänkande och historien 
bakom är också en sporre som jag använder för att vidga deras perspektiv på 
saker och ting(...) målen kan ibland hamna i vägen för det... ” – Bildlärare
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Enligt många av lärarna, ansågs också kreativitet vara alltför abstrakt och svårt att ha 
kontroll  över.  Matematikläraren  nämnde  att  problemlösning  användes  mycket  i 
undervisningen, men att detta inte direkt kunde förknippas med kreativitet eftersom 
problemlösning  inom  matematik  är  bestämt  och  konstant.  Majoriteten  av 
pedagogerna uppgav att tiden som läggs på att konstruera  kreativa lektionsupplägg 
nästan är obefintlig,  emellertid  upplevdes detta  inte  som ett  problem. Hotell-  och 
Restaurangläraren var mer positiv till  att  iallafall  försöka planera samt konstruera 
kreativa lektionsupplägg.

”Vi skapar ju mycket,  vilket är kreativitetens främsta kännetecken. Jag jobbar 
därför mycket på att försöka få eleverna att själva skapa och framförallt våga!” – 
Hotell- & Restauranglärare

”Nästan ingen tid(...)  vi använder problemlösning flitigt, dock vill jag inte påstå 
att det är samma sak som att vara kreativ... matematik är ju trots allt baserad på 
faktiska svar.” – Matematiklärare

Hur läroplanen påverkar kreativa ansatser

Majoriteten av pedagogerna uppfattade läroplanen till stor del som pragmatisk. Den 
syftar  i  mångt  om mycket  att  effektivisera  lärandet,  dels  för att  få  ut  mycket  av 
eleverna, och dels för att kunna redogöra för resultat. Pedagogerna uppfattade även 
läroplanen som väldigt bestämd och stringent då den inte tillåter mycket isärgående. 

”Deras kreativa kapaciteter är lite begränsade även i mitt ämne eftersom vissa 
delar och mål måste uppfyllas. Detta begränsar även mig och min tid till viss del, 
då jag måste arbeta utifrån vad eleverna utifrån läroplanen måste kunna och inte 
vad de själva vill kunna.” – Bildlärare

”Jag vill säga att den har en lite bakåtsträvande effekt vad gäller just kreativitet 
eftersom  den  gärna  vill  få  ut  så  mycket  annat  än  det  av  eleverna.”  – 
Engelskalärare

Pedagogerna  erkänner  också  att  trots  att  läroplanen  vill  främja  kreativitet  och 
individualism  så  blir  oftast  resultatet  konformitet  och  brist  på  individualism. 
Eleverna påverkas till viss del positivt men också negativt upplever de. Det negativa 
ligger främst i utvärdering och till viss del på tid. Utvärdering hävdar de, indirekt 
tvingar dem till  att anta en linjär typ av undervisningsform där kreativitet inte får 
plats. Samt att utvärdering i sig tar mycket tid, som indirekt eller direkt stjäler deras 
förmåga att kunna utveckla en kreativ lärandemiljö, som således påverkar eleverna.

”Den kräver mycket tid av oss, både vi som lärare och de som elever (...) det är 
mycket betygsättning som måste tas itu med, detta sätter givetvis eleverna i en 
position av mer krav om uppfyllelse och mindre eget fritt arbete.” – Hotell- & 
Restauranglärare
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Den andra hälften av lärarna upplever läroplanen mer positivt vad gäller hur elevers 
kreativa  kapaciteter  påverkas.  Där den ena hälften uppfattade  utvärdering  och tid 
som de allra två största hämmande komponenterna, så ansåg den andra hälften att 
utvärdering  och  tid  är  något  som kan sporra  en  form av  kreativitet.  Kraven och 
tidsfristen skapar en press som bidrar med att kreativitet träder fram, som sen i sin tur 
resulterar  i  problemlösning.  Läroplanen,  ansåg  de,  bidrog  även  med  innovation 
genom konkurrens om arbete i sin förbindelse med arbetsmarknaden.

”Läroplanens riktlinjer kan fungera positivt i denna aspekten tror jag, att locka 
fram nya lösningar... det är en typ av kreativitet” – Fordon- & Transportlärare

”Jag  tror  den  ansats  som  läroplanen  tar  bidrar  väldigt  väl  till  att  utveckla 
kreativitet...målen  gör  det  svårt  att  ha  en  kreativ  miljö  som har  en  form av 
kaosartat och okontrollerat lärande utan struktur...däremot tror jag att krav med 
bestämda  direktiv  kan  gynna  en  annan  framträdelseform  av  kreativitet”  – 
Svenskalärare

”Rätt  så  positivt(...)  den  kan  nog  fungera  som  sporre  till  den  mån  att  den 
förbereder elever för ett hårt konkurrenspräglat marknadssystem, där många jobb 
är väldigt beroende av kreativitet(...).” – Matematiklärare

Interna och Externa faktorer som påverkar kreativitet

Externa  och  interna  faktorer  var  någonting  som många  utav  pedagogerna  ansåg 
påverka möjligheten till att både realisera samt konstruera en kreativ lärandemiljö. 
De externa faktorerna definierade lärarna som bl.a. läroplanen; skolans tillgång till 
materiella  resurser;  timplanen  och  målsättningar.  Dessa  faktorer  upplevdes 
hämmande till stor del då dessa restriktioner och omkringliggande krav från skolan 
indirekt  inskränkte  flertalet  av  pedagogernas  förmåga  till  att  kunna  realisera 
kreativitet i klassrummet. det delges bl.a. att skolans värdegrund tillsammans med 
målen  är  strikta,  bestående  av  främst  ändamålsenliga  policys,  samt  att 
nödvändigheten att behöva redogöra för resultat obstruerar utlopp för kreativitet. 

”Läroplanen  som  sagt  kan  fungera  som  positivt,  men  det  är  framförallt 
tidsrummet som vi har att  arbeta med som begränsar  oss tror jag...  det  är  en 
faktor som väger mycket i detta fallet.” – Matematiklärare

”Externa faktorer(...) såsom tillgängligheten till material skulle tror jag är en sak 
som påverkar (...) mer materiella tillgångar som vi arbetar med skulle givetvis 
höja möjligheterna.” – Fordon- & Transportlärare

”Målen och läroplanen skulle jag säga... vi pedagoger är ju bundna till dem (...) 
det är väldigt bestämda policys vi arbetar med (...) med vad som ska uppnås och 
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man  arbetar  ju  utifrån  målen,  vilket  för  mig  åtminstone  innebär  att  jag 
producerar det bästa jag kan för att uppfylla dessa.” – Engelskalärare

De interna faktorerna upplevdes inte så hämmande för kreativitet i skolan, emellertid 
var de svårare att definiera i sin relation till dessa yttringar. Detta eftersom de flesta 
lärarna  definierade  de  interna-  och  externa  faktorerna  som  hophängande  och 
ömsesidigt  beroende  av  varandra.  Att  realisera  och  konstruera  en  kreativ 
lärandemiljö för eleverna var alltså inte så mycket beroende av deras egna förmågor 
som pedagoger, utan berodde snarare på kraven på dem som pedagoger, som kom 
från skolans yttre faktorer.

”Jag  tror  att  de  inre  och  yttre  faktorerna  är  praktiskt  taget  samma sak,  som 
pedagog arbetar vi utifrån de yttre och de inre blir då direkt beroende av dessa 
(...) jag tror därför inte att de inre faktorerna spelar så stor roll.” – Bildlärare

”Det finns inte så mycket inom mig... dvs. kunskaper som jag besitter som är 
oberoende av de som skolan kräver av mig... det tycks därför svårt för mig  att 
tro att  det finns någon pedagog någonstans som kan avvika från läroplanen i sin 
undervisning  utan  att  samtidigt  betala  ett  pris  för  det  (...)  inre  och  yttre 
påtryckningar är svåra att särskilja.” – Svenskalärare

”Mina  upplägg  och  sätt  att  framföra  dem  är  kopplade  till  läroplanen,  som 
pedagog är jag därför väldigt fjättrad (...) de yttre faktorerna väger nog tyngre än 
mina egna föregående kunskaper eftersom de bestämmer hur pass stort omfång 
som får ta plats.” – Hotell- & Restauranglärare

För- och nackdelar med kreativitet

Nackdelarna med kreativitet  i skolan som framkom definierades som ett fenomen 
som skulle hålla sig till dithörande ämnen. Kreativitet tycktes inte vara alltför viktigt 
i de ämnen som inte fokuserade på att framhäva det, detta eftersom kreativitet som 
en framträdelseform placerades helst, och tycktes bäst höra hemma i vissa fack. När 
de inte anser detta så upplever de flesta lärarna att kreativitet mest är en nackdel då, 
om det skulle implementeras, de inte skulle få så mycket gjort i klassrummet och inte 
kunna redogöra för några konkreta resultat.

”Det finns fördelar givetvis...som sagt är det svårt att arbeta med det eftersom jag 
har kunskapskrav och måste mäta elevernas kunskaper... jag håller nog dock fast 
vid att dessa fördelar gynnas bäst i vissa forum (...) ” – Engelskalärare

”Fördelarna gör sig någ bäst hemma på sin egen arena... det är rätt så irrelevant i 
vissa ämnen som inte fokuserar på eller är inriktade på det(...) problematiken för 
mig ligger i att jag har så strukturerat ämne... kreativitet hade inte fungerat i det 
långa loppet.” – Matematiklärare
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”Nackdelarna  är  att  uppläggen  skulle  behöva  omstruktureras  om  kreativitet 
skulle vara centralt inom min inriktning och vi samtidigt skulle kunna producera 
något framförbart.” – Fordon- & Transportlärare

”Det finns många inom mitt ämne... vi skulle inte kunna redovisa särskilt mycket 
eftersom mycket av min undervisning bygger på prov och tester, det är svårt att 
va kreativ i en allmän bemärkelse samtidigt som det ska göras.” – Svenskalärare

Fördelar med kreativitet i skolan påträffades, emellertid var de blandade och vägde 
inte mer än nackdelarna. Ett fåtal lärare upplevde kreativitet som ett nyttigt redskap 
till  att kunna utveckla elevernas självständighet samt lösgöra dem från hävdvunna 
sanningar.  Medan  andra  upplevde  att  fördelarna  för  elever  med  att  arbeta  med 
kreativitet, endast kunde förbli fördelar om kreativitet kunde hållas under kontroll i 
klassrummet,  samt  om  kreativiteten  inte  kom  att  utmana  lektionsuppläggen  och 
kunde resultera i något handgripligt och mätbart.

”Fördelarna är oändliga...  framförallt  när vi talar om deras självständighet och 
deras förmågor till banbrytande idéer som har kraften att förändra.” – Bildlärare

”Jag ser det som väldigt gynnande vad gäller deras egenart, det gynnar deras sätt 
att se sig själva,  men framförallt hjälper arbete med kreativitet dem att hitta nya 
sett att se, skapa och tillämpa nya metoder.” – Hotell- & Restauranglärare

Vad gällde hur lärarna såg på arbete med kreativitet för elever i framtiden, kunde ett 
slentrianmässigt  mönster  uttydas.  Majoriteten  av  lärarna  upplevde  kreativitet  i 
framtiden  som  något  främmande.  Fenomenet,  vilket  många  anser  viktigt  och 
gynnande, tycks av dem vara något som kommer att bedarras ut och ifrågasättas om 
det ens behövs i nödvändigheten att förbättra skolans nuvarande standard. Om denna 
standard och elevers prestationer i skolan ska kunna redogöra för s.k. bättre resultat 
så  tycks  det  erforderligt  för  lärarna  att  förpassa  inslag  i  undervisningen  som är 
svårkontrollerade och omätbara.  Ett  fåtal  lärare  upplevde emellertid  att  kreativitet 
inte nödvändigtvis behöver förpassas eller kommer att bedarras ut, utan kommer bara 
att genomgå en förändring i sin framträdelseform. Kreativitet kommer att få ett nytt 
ansikte och tillämpas på andra sett och genom andra metoder.

”(...) Skolan liksom världen är i ständig förändring, det känns naivt att tro att 
kreativitet  är  det  enda  som  inte  kommer  att  genomgå  en  förändring.”  – 
Matematiklärare

”Kreativitet, när det är okontrollerbat, kommer inte att gynna skolans resultat i 
längden tror jag... det kommer säkerligen att fasas ut mer och mer, åtminstone i 
icke-estetiska ämnen.” – Svenskalärare

”Jag ser det som väldigt svårt att finna ett behov för det i vissa ämnen även i 
framtiden... vi arbetar mot målen som sagt.” – Engelskalärare
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”Att  bild  som  obligatoriskt  ämne  avskaffades  visar  på  en  trend... 
Resultatredovisning och måluppfyllelse har blivit prio ett och det kommer nog 
att förbli så... Kreativitet i undervisningen kommer nog vara tvunget tillämpas på 
andra sätt och genom andra metoder om denna trend fortsätter.” – Bildlärare
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DISKUSSION

Nedan kommer det redogöras för vad gymnasielärarna ansåg om kreativitet och dess 
realiserbarhet  i relation till skolverksamheten där fenomenet är närvarande. Detta 
sker utifrån kategorisering av föreliggande studies frågeställningar. Det kommer att 
förklaras vad deltagarna kom fram till samt hur deras påståenden i de allra flesta fall 
kan  knytas  ihop  med  teorierna  och  experimenten  som  presenterades  i 
bakgrundskapitlet.  Det kommer även att  presenteras en åskådlig och summerande 
slutsats för denna studies huvudsakliga och intressanta fynd. Avslutningsvis i detta 
kapitel  föreslås  det  vidare  forskning inom ämnet  kreativitet  och  dess  effekter  på 
skolverksamheten samt på individens välmående i denna relation.

Lärares uppfattningar om kreativitet

I  EU-Kommissionens  undersökning  från  2009  definierar  lärare  från  olika  länder 
kreativitet likt lärarna i föreliggande studie: Som ett begrepp som helst associeras 
med konst och/ eller kreativt inriktade industrier. Det framkom tydligt att de flesta 
gymnasielärarna såg kreativitet som snävt och som ett estetiskt särmärke som tillhör 
detta  forum  (Newton  &  Newton  2009).  En  del  pedagoger  såg  kreativitet  som 
flummigt och som stridande mot de linjära schemauppläggen, vilket upplevdes som 
något  negativt  i  den bemärkelsen  att  kreativitet  och resultat/  mål-uppfyllelse  är  i 
konflikt  med  varandra.  De  intervjuade  menar  att  kreativitet  är  'utanför  linjerna/ 
lådan', vilket är en stor anledning till att detta inte är närvarande i någon märkbar 
utsträckning.  Robinson (2001) menar att  denna kontrovers säkerligen beror på att 
skolans disposition måste tillfredsställa arbetsmarknadssystemet, där det industriella 
intresset ges företräde. Pedagogerna i föreliggande studie visar prov på vad Au kallar 
för: en alienering av kreativitet i undervisningen. Vilket beror på den standardiserade 
typen av undervisning,  baserad på resultat  och effektivisering  för att  tillfredställa 
samhällets  behov.  Detta  hävdar  han  leda  till  en  så  kallad  institutionalisering  och 
alienerar  både  elever  och  pedagoger  från  sin  egen  kreativitet  och  intellektuella 
nyfikenhet  (a.a.).  Au (2009)  menar  också,  likt  Robinson (a.a.),  att  tänka  utanför 
lådan, så att säga, ofta förpassas i undervisningen eftersom det anses vara onödigt för 
elever att  lära  sig  något utanför  deras förutbestämda livsroller  (Au,  2009).  De 
intervjuade tenderar att instämma med denna teori.

Dessa stereotypa uppfattningar som de intervjuade pedagogerna hade om kreativitet, 
saknar koppling till den verklighet och reella funktionen som kreativitet egentligen 
bistår  med,  både  på  folkhälsan  samt  de  mänskliga  möjligheterna.  Iserbyt  (1999), 
Robinson (2001), Henry (2007) för att nämna några, menar att kreativitet inte bara 
gynnar  den  mänskliga  egenarten  och  civilisationens  evolvering  till  något  mer 
närande,  utan även att  kreativitet  är ett  väldigt gynnsamt redskap för att  utveckla 
hjärnas  kapaciteter  (a.a.).  Ullén  (1999)  menar  att  mycket  kreativa  inslag  i  livet, 
oavsett  forum, har  väldigt  positiva  effekter  och är kopplat  till  psykologiskt  hälsa 
(a.a.).
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Arbete med kreativitet

Gymnasielärarna upplevde att kreativitet inte används alltför flitigt i undervisningen. 
Inte  heller  lades  mycket  planeringstid  ner  på  att  försöka  utveckla  en  kreativ 
lärandemiljö.  Detta berodde främst på att  målen gavs företträde och som sagt, att 
undervisningens  linjära  upplägg inskränkte deras  förmåga att  tillåta  en yttring  av 
denna art.  Knutas (2008) ger belägg för detta genom att säga att administrativa och 
organisatoriska rättesnören  ofta  arbetar  mot  variation  och diversitet,  vilket  syns  i 
föreliggande studie. Resultatet  blir således att kreativitet och nydanande idéer  hos 
elever och lärare  försummas genom  det  företräde som ges till  processuella regler 
(a.a.). Troman, Jeffrey och Raggl (2007) menar att om läraren till stor del inriktar sig 
resultatinriktat  medför  det  oftast  att  kreativitet  hämmas.  Detta  på  grund  av  att 
skolorna  i  sin  konkurrensutsatta  position  för  institutionens  överlevnad,  oftast  är 
tvugna att maximera testresultaten (a.a). Emellertid, trots att målen tycktes vara ett 
hinder för framkomligheten av kreativitet i undervisningen, så upplevde två av de 
intervjuade (Hotell- & Restauranglärare & Bildlärare) att de i sina ämnen fanns mer 
utlopp  för  kreativitet.  Hotell-  &  Restaurangläraren  uppgav  att  denne  framförallt 
försökte få eleverna att  våga,  vilket  Robinson (2001) menar är extremt viktigt  då 
detta är ett av de få sätten att komma på något originellt (a.a.). Bildläraren uppgav i 
enlighet med Byron, Khazanchi och Nazarians (2010) studie att genom att som lärare 
vara fördomsfri och inte definiera eller placera tankar/ idéer i diverse fack, kan man 
vidga elevernas perspektiv och kreativa förmågor (a.a.). Bildläraren uppgav också att 
att  denne använde föregående kunskaper  och  motiverande  material  som tilltalade 
elevernas personliga inre. Detta menar Jeffrey och Woods (1997) samt Saracho och 
Spodek (2003)  är  elementärt  för  att  kunna frambringa  elevers  kreativa  förmågor 
(a.a.).

En  del  av  lärarna  upplevde  också  kreativitet  som  ett  fenomen  som  är  väldigt 
svårkontrollerat.  Lärarna  här  menade  att  kreativitet  avviker  för  mycket  från 
målkraven för att kunna ha kontroll över vad som åstadkoms, vilket således leder till 
oreda i undervisningen. Kreativitet hade därför svårt att samexistera med kontrollen 
som lärarna tyckte att de behövde ha i klassrummet. 

Teachers are not too happy about creative chaos either as they would like to be in 
control of what goes on in the class room and often come to class with a well-
planned agenda. (Kupferberg, 2007, s. 4). 

Detta blir en motsättning till  Jeffrey och Woods  (1997) studie, då kreativitet bäst 
uppnåddes genom att orientera lektionsupplägget på ett sätt där pedagogerna nyttjade 
elevernas  föregående  kunskaper  för  att  på  detta  viset  överlämna  kontrollen  av 
elevernas eget lärande tillbaks till dem från pedagogerna (a.a.). Tiden som läggs ner 
på att planera kreativa lektionsupplägg uppger de flesta pedagogerna vara obefintlig. 
Oftast  beror  detta  på  faktorer  som utvärdering  och  mål  eller  ämnets  strukturella 
uppläggning. Utvärdering och målkrav tycks obstruera kreativitet i undervisningen, 
vilket Mattsson  (2009) samt Oermann och Gaberson (2009) menar bidrar ofta med 
att eleverna  löper en större risk att bli insnärjda i etablerade praktiker och perspektiv 
så att de inte förmår att se nya möjligheter (a.a.). En resultatinriktad metod, som de 
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intervjuade i föreliggande studie mestadels arbetar med i sin undervisning, hämmar 
inte  bara  elevers  kreativitet,  utan  nödvändigheten  att  behöva  testa  och  inrangera 
elever begränsar också pedagogers egen kreativita förmågor (Oermann & Gaberson, 
2009). Pedagogerna i föreliggande studie uppger emellertid att den tidsbrist och dess 
implikationer  på kreativitet  som de erfar,  inte upplevs som något alltför  negativt. 
Detta kan som sagt bero på aningslöshet och brist på insikt i hur gynnsamt kreativitet 
är för elevers möjligheter, kunskaper samt välmående. 

Läroplanen

Åsikter om läroplanen och dess inverkan på kreativitet tydde mycket på att många 
lärare, cirka hälften, var positiva och såg den som gynnsam för elevernas kreativa 
egenskaper. Detta då läroplanen är något som kan sporra en annan framträdelseform 
av  kreativitet.  Den  tycktes  locka  fram  nya  lösningar,  vilket  Mattsson  (2009)  är 
instämd med. Hon menar att formellt strukturerade kursupplägg kan hjälpa elever att 
nå högre nivåer av kreativt och kritiskt tänkande (a.a.). Nya lösningar betraktas också 
av Robinson (2001) som ett av kreativitetens särmärken (a.a.). Läroplanen ansågs av 
en  av  de  positivt  inställda  pedagogerna  även  bidra  med  en  förberedelse  till 
arbetsmarknaden där många jobb är beroende av kreativitet.  Detta överenstämmer 
helt med läroplanens utlåtanden (Gy2011, s. 7). Det visar sig genom dessa utlåtanden 
att  kreativitet  framkommer  i  två olika kontexter.  Den första genom att  kreativitet 
tvingas fram genom linjär  struktur och fasta  bestämmelser;  och den andra,  enligt 
lärare från andra studier som omnämns i bakgrundskapitlet, manifesteras genom vaga 
krav, mindre utvärderande samt mindre pragmatiskt innehåll. De intervjuade lärarna 
motsätter sig då vad bland annat Au (2009), Robinson (a.a.), Sacks (2001), Iserbyt 
(1999)  menar  om  den  standardiserade  undervisningsformen  och  dess  negativa 
implikationer på kreativitet. Trots många olika utlåtanden i kunskapsgrunden om vad 
som  har  en  positiv  effekt  på  kreativitet  i  skolan,  omnämns  inte  kunskapskrav, 
utvärdering  eller  strängt  sammanhållen  struktur  som  ett  incitament  och/  eller 
gynnande redskap för kreativitet, utan visar snarare på en motsatt effekt vad gäller 
detta fenomen. 

Det ska emellertid klargöras att kreativitet kom av pedagogerna att ses om väldigt 
snävt, likt Newton och Newtons (2009) studie, vilket ges till uttryck i att de anser 
kreativitet som ett fenomen som ska hållas inom ett etablerat perspektiv, det vill säga 
tillfredsställa  marknadssystemet  samt  vara  kontrollerbart,  tyglat  och  ordningsamt. 
Dessa åsikter kan förvisso vara en biprodukt av influenser från läroplanens sätt att 
framhäva  och  benämna  kreativitet,  och/  eller  aningslöshet  kring  fenomenets 
innebörd. 

Den andra hälften av pedagogerna upplevde läroplanen till stor del som pragmatisk 
och därför bakåtsträvande och hämmande för kreativa inslag. Läroplanen syftade i 
mångt om mycket att effektivisera lärandet, dels för att få ut mycket av eleverna och 
dels för att kunna redogöra för resultat ansåg de. Enligt Au (a.a.) och Sacks (a.a.) 
beror  detta  på  att  skolan  gärna  vill  effektivisera  inlärningsprocessen  och  detta 
åstadkoms bäst genom poängorienterade tester/ prov (a.a.). En tydlig tendens märktes 
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bland dessa pedagoger att de följriktigt åtlyder detta ovansagda upplägg. Robinson 
(a.a.) menar att detta leder till att pedagoger och elever gärna stigmatiserar misstag, 
vilket i sin tur undertrycker deras vilja och mod att våga samt ta sig friheten att testa 
något som kan visa sig ge bakslag. Detta leder följaktligen till brist på originalitet 
och kreativitet (a.a.). Carlgren (2004) menar att det är en självklarhet att läraren ska 
arbeta utefter skolans mål och läroböcker, eftersom kunskaper är något som ska 'tas 
in' av eleverna. Läraren ska lägga tonvikt vid att få eleverna att träna samt härma, för 
att genom detta på bästa sätt visa upp att de kan repetera det som lärs ut (a.a.). Detta 
producerar enligt Iserbyt (1999) inte tänkande och kreativa människor utan reducerar 
snarare den mänskliga varelsen till något likt ett djur, som inte resonerar själv eller 
skapar något, bara till förmån att ha rätt och göra det som anses vara rätt, även om 
det är det eller ej (a.a.).

Läroplanen  upplevde  pedagogerna  också  som  väldigt  strängt  sammanhållen  och 
fientlig mot aktiviteter som avviker från kursupplägget. Detta är i linje med Larsson 
(2004) som hävdar att: "(...) alla som verkar inom skolan ska hävda de etablerade 
värden som anges i skollagen samt läroplanen och ta klart avstånd från de som strider 
mot dem." (Larsson, 2004, s. 15). Detta förekommer som ett hinder och motarbetar 
kreativa attribut i skolan. Detta beror också mestadels  på att  utbildningssystemets 
struktur  skapades  för  att  möta  industrialismens  villkor,  vilket  således  innebär  att 
skolan  förpassar  och  stigmatiserar  kreativitet  för  att  ge  företräde  åt  mer 
ändamålsenliga ämnen för arbete (Robinson, 2001). Knutas (2008) ger också belägg 
för  att  hävda  att  kreativitet och  nydanande  idéer  hos  elever  och lärare  i  skolan 
försummas genom det  företräde som ges till  processuella regler (a.a.).  Trots denna 
tyngd, bidrar pedagogerna i föreliggande studie med både en alternativ syn på hur 
kreativitet  kan komma till  uttryck,  samt med en intressant inblick i  hur man kan 
nyttja läroplanens ramar för att realisera kreativitet i skolan.

Interna och Externa faktorer

De  interna faktorerna  definierades  av  pedagogerna  i  föreliggande  studie  som 
hophängande och ömsesidigt beroende av de externa faktorerna. Att realisera och 
konstruera en kreativ lärandemiljö var alltså inte så mycket beroende av deras egna 
förmågor som pedagoger, utan berodde snarare på kraven på dem som pedagoger, 
som i sin tur kom från de externa faktorerna. Saracho och Spodek (2003) menar att 
pedagogens  förmågor  är  av  relevans  vad  gäller  möjligheterna  att  kunna  kringå 
institutionella  inskränkningar.  Lärare  som  arbetar  med  och  presenterar  olika 
tankekoncept samt använder material som tilltalar elevernas personlighet, kan lättare 
frambringa deras kreativa förmågor. Pedagoger, menar Saracho och Spodek (a.a.), 
måste även vara originella i sitt tänkande, ständigt justera och utveckla nya övningar 
för sina elever och hålla sig uppdaterad vid de allra senaste undervisningsmetoderna. 
Vidare ska pedagogen blanda detta med tro, värden och traditioner - för att på detta 
sätt locka fram kreativitet (a.a.). Tidsrummet i sin relation till de bestämmelser som 
existerar  inom en  pedagogs  arbetsschema,  kommer  då  på  upp som en  intressant 
faktor. Saracho och Spodeks (a.a.) förslag tycks vara tidsödande, och i föreliggande 
studie uppger en lärare att just tidsrummet hade en negativ effekt på den kreativa 
realiserbarheten. Utvärderingar och resultatredovisningar stjäl mycket tid och tvingar 
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indirekt  en  del  pedagoger  till  att  anta  en linjär  undervisningstyp,  vilket  i  sin  tur 
åsidosätter  kreativitetsyttringar.  Imsen  (2006)  visar  på  att  om  pragmatiska 
utvärderingar och betyg skulle avskaffas, hade det blivit större utlopp för en bättre 
kreativ  inlärningssituation  i  skolan  (a.a).  Även Byron,  Khazanchi  och  Nazarian 
(2010) visar i sin studie att kreativitet i skolan ökade om undervisningen antog sig 
mindre  värderande  och  bedömande  av  eleverna.  Med  samtliga  teoretikers 
resonemang  kring  hur  fenomenet  kreativitet  bäst  framkallas  i  åtanke,  tycks 
tidsrummet i sin relation till läroplanens upplägg, vara värt att fästa avseende vid. 

De  externa faktorerna  definierade  lärarna  som  bland  annat  läroplanen;  skolans 
tillgång  till  materiella  resurser  och  målsättningar.  Dessa  faktorer  upplevdes 
hämmande till stor del då dessa restriktioner och omkringliggande krav från skolan 
indirekt  inskränkte  flertalet  av  pedagogernas  förmåga  till  att  kunna  realisera 
kreativitet i klassrummet. det delges bland annat att skolans värdegrund tillsammans 
med målen är strikta, bestående av främst ändamålsenliga policys. Skolans policys i 
detta  fallet,  samt  de  outtröttliga  påtryckningarna  om  resultatredovsning  från 
samhållet  tycks  också  kväva  kreativa  yttringar  enligt  pedagogerna. I  EU 
kommissionens  studie  från  2009  visar  det  sig  att  lärare  kämpar  för  att  kunna 
implementera  skolpolicys  som  ämnar  att  framhäva  kreativitet  eftersom  den 
traditionella undervisingstypen är oförmögen att klara av det (a.a.). Policys verkar 
därför väga tungt i denna fråga. Som det framgår så är lärarens egna förmågor till 
stor  del  begränsade  av  tidsrummet,  som  i  sin  tur  är  avhängig  de  externa 
bestämmelserna om hur detta ska ransoneras. De yttre faktorerna inom skolan svarar 
för samhällets strukturella design (Robinson, 2001). Om skolan skulle kunna förmås 
att skapa mer kreativitet, krävs det åtgärder på det politiska planet enligt författaren. 
Skolan som institution har blivit likt alla andra institutioner - inriktade på profit samt 
lukrativa  och  nyttobetonade  metoder  för  sin  egen  överlevnad  i  ett  starkt 
konkurrenspräglat system. 

Skolan blir en börs där eleverna samlar värdepapper som senare ska förränta sig, 
Lärandet i skolan sker efter den yttre belöningens principer, inte efter den inre 
motivationens. (Imsen, 2006, s. 165).

Gustavsson (2002) menar dock att trots denna princip, är människor inte endast som 
kuggar i maskineriet, eller som slavar för samhällets intressen, utan är fullt kapabla 
till att förändra verksamheter genom individuella kompetenser och handlingar. Detta 
förutsätter  dock  att  de  kreativa  kunskaper  som  individer  besitter  tas  till  vara. 
Gustavsson (a.a.) tenderar att vara motsägelsefull då den kreativitet han förespråkar 
är  avhängig de yttre  faktorerna,  vilka visar sig motarbeta  kreativa koncept.  Detta 
utifrån både kunskapsgunden samt i föreliggande studies resultat.

Likt Imsens (a.a.) ovansagda postulat om den yttre belöningens principer, uppger en 
av lärarna i denna studie att ett påslag av materiella resurser skulle hjälpa stimulera 
kreativitet.  Detta är ett nytt  rön som kommit fram under studien. Det kvantitativa 
måttet  på de materiella  tillgångarna  tycks  inte  inverka på kreativitetsfenomenet  i 
någon märkbar utsträckning, varken negativt eller positivt enligt de flesta teoretiker 
som presenterats i bakgrundskapitlet. Kreativitet definieras snarare som originalitet, 
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nydanande idéer, utmanande av etablerade perspektiv, vilket oftast inte kan mätas i 
mängden  resurser.  Fresco  (2002)  hävdar  att  nyfikenhet,  kreativitet  och  viljan  att 
skapa nya förutsättningar är en medfödd komponent vi människor har, vilken tyvärr 
har  blivit  försummad  genom  att  hindra  effektivitet  i  jakten  på  profit  (a.a.). 
Tillgängligheten av materiella resurser för elever kan enligt honom bana väg för nya 
arbetsmetoder, bryta slentrianmässiga synsätt och vidga perpektiv. Likt Fresco (a.a.), 
säger Jeffrey och Woods (1997) att om elever får ha kontroll över sitt eget lärande, 
uppmuntrar  detta deras motivation och entusiasm (a.a.).  Även en  koppling till en 
elevs identitet anses vara en ansenlig faktor vad gäller att främja kreativitet (Henry, 
2007), vilket materiella resurser kan bidra med (Fresco, 2002).

För- och Nackdelar

Fördelarna med kreativitet i skolan vägde inte mer än nackdelarna enligt deltagarna. 
Ett fåtal lärare upplevde kreativitet som ett givande redskap för att kunna utveckla 
elevernas  kreativa  förmågor.  De  flesta  av  de  andra  pedagogerna  uppgav  att  de 
landvinningar som äger rum för elever genom arbete med kreativitet, endast kunde 
förbli fördelar om kreativitet  kunde hållas under kontroll  i  klassrummet,  samt om 
kreativiteten  inte  kom att  utmana  lektionsuppläggen  och  kunde  resultera  i  något 
handgripligt och mätbart för skolan att redovisa. Dessa fördelar som kom fram, kan 
förknippas  med  Kupferberg  (2007)  som  menar  att  lärare  oftast  inte  bejakar  ett 
lektionsupplägg där han eller henne inte har kontroll över situationen. Kraven och de 
policys skolan arbetar efter har denna effekt (a.a.). Återigen går det att framförallt 
åberopa Au (2009), Imsen (2006) samt Byron, Khazanchi och Nazarian (2010), där 
deras  studier  visar  att  skolan  sätter  resultat  i  främsta  rummet.  Vetenskapliga 
altruistiska rön tycks inte vara det som skolan lutar sig på, utan svarar snarare till att 
möta de ekonomiska förutsättningarna (Robinson, 2001). Människan som en enhetlig 
grupp  och  dess  intressen,  välmående  och  potential  tycks  ha  en  prislapp  där  de 
auktioneras  ut  till  högst  bjudande (Imsen,  2006).  Kreativitetens  positiva  effekter, 
både på människors välmående och skaparanda samt dess förändringskraft i  stort, 
tenderar i föreliggande studie att vara aningslöst för de flesta av lärarna. Framförallt 
kreativitetens positiva effekter på hälsan, då det visar sig att en hög grad av kreativa 
inslag  i  livet  är  kopplat  till  psykologiskt  välmående  (Ullén,  1999).  Kreativitet 
effektiviserar också hjärnhalvornas interaktion, vilket således försätter individer i ett 
psykologiskt tillstånd som utmärks av total absorption i sin syssla, lyckorus och en 
känsla av total kontroll och sammansmältning med uppgiften i fråga (Henry, 2007).

Trots  att  majoriteten av deltagarna i  denna studie inte  bejakade kreativitet  alltför 
uttryckligt så uppgav två av de deltagande lärarna att kreativitet har enormt positiva 
effekter  på  eleverna.  Dessa  två  pedagoger  ser  möjligheterna  i  enlighet  med 
framförallt  Au (2009) och Robinson (2001), som ser kreativitet  som ett medel att 
förändra och utmana existerande strukturer. Likt de andra pedagogoerna emellertid, 
var de inte uppdaterade eller medvetna om de positiva följderna på hälsan, utan såg 
fenomenet som filosofiskt.

”Fördelarna är oändliga...  framförallt  när vi talar om deras självständighet och 
deras förmågor till banbrytande idéer som har kraften att förändra.” – Bildlärare
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”Jag ser det som väldigt gynnande vad gäller deras egenart, det gynnar deras sätt 
att se sig själva,  men framförallt hjälper arbete med kreativitet dem att hitta nya 
sett att se, skapa och tillämpa nya metoder. – Hotell- & Restauranglärare

Den mest iögonfallande nackdelen med kreativitet i skolan var den att det sågs som 
ett  fenomen  som  skulle  hålla  sig  till  dithörande  ämnen.  Kreativitet  som  en 
framträdelseform placerades helst, och tycktes bäst höra hemma i vissa fack och s.k. 
rätta forum. Kreativitet ansågs inte relevant i de ämnen som inte var estetiskt- eller 
kreativt inriktade. Detta är väldigt likt den allmänna synen på kreativitet som EU-
Kommissionen (2009) presenterar. Lärarna i den studien definierar kreativitet som 
ett begrepp som oftast associeras med konst och kreativt inriktade industrier. Detta 
kan återigen förknippas med Newton och Newtons (2009) studie där kreativitet ses 
på med väldigt snäva glasögon, vilket yttermera är en anledning att fästa avseende 
vid kreativitet och den distribuering av kunskapen kring detta fenomen.  En annan 
betydande nackdel med kreativitet som pedagogerna upplevde, var det faktum att den 
aktuella  lektionsstrukturen  nästan  är  diametralt  motsatt  en  kreativt  strukturerad 
sådan. Som kunskapsgrunden visar så är detta ett utlåtande av betydelse. Både Au 
(2009)  och  framförallt  Sacks  (2001)  visar  prov  på  att  omstrukturering  och 
skolreformer  som förändrar  synen  på hur  undervisning,  pedagogik,  lärande,  samt 
ideér om klassrumsklimat, är erforderligt om kreativitet ska få utlopp (a.a.).

Effektivisering tycks  vara  ett  högprioriterat  fenomen  ända  sen  industrialismens 
villkor,  där effektivisering  förknippas med efterapning och återkommande träning 
Au (2009),  Oermann ock Gaberson (2009) samt Robinson (2001). I en skolkontext 
och  i  föreliggande  studies  resultat  förknippas  effektivisering  med  struktur, 
resultatredovisning  och  utvärdering.  Efterapning  och  träning  i  undervisningen 
realiserar detta och således inrangeras elever i intellektuella fack (Robinson, 2001). 
Med  ovanstående  kunskapsgrund  samt  de  intervjuade  pedagogernas  utlåtande  i 
föreliggande  studie  om  handgripliga  resultat  i  åtanke,  tenderar  synen  på 
effektivisering att vara en aning förvanskad och förlegad. Sann effektivisering tycks 
bäst  åstadkommas genom en ökning av kreativa inslag i livet  och inte  genom en 
reducering  av  kreativa  utbildningsformer  samt  utbyte  av  utbildning  mot 
'samhällsträning',  som  dagens  undervisningstruktur  gärna  förespråkar  (Larsson, 
2004).  Standardiserade  tester  som utgör  utbildningen är  ett  sätt  att  utvärdera och 
samtidigt  få  valida  och  givande  resultat  på  större  grupper  av  individer  [enligt] 
Oermann och Gaberson (2009). Detta är emellertid något att  beakta eftersom den 
demografiska  tillväxten  har  en  inverkan  på  det  pedagogiska  arbetet  (Robinson, 
2001).  Framförallt  kan  effektivsering  i  detta  avseende  ha  att  göra  med  det  mest 
effektiva sättet att tackla de förändringar som yrket ständigt genomgår i koppling till 
det politiska nyckfulla klimatet. Skolans kvalité måste kunna utvärderas och skolans 
nuvarande sammansättning kan för tillfället vara det mest effektiva redskapet för att 
realisera detta mål (Hult & Olofsson, 2011). 



35

Slutsats

Kreativitet  tycks vara motigt  att realisera för majoriteten av pedagoger, både med 
hänsyn  till  denna  studies  resultat  samt  till  den  kunskapsgrund  som presenterats. 
Oftast  beror detta  på det samhälleliga  intresset,  dess ambitioner  och mål,  som är 
oförenliga  med  detta  fenomen.  Följande  studie  vill  hävda  att  undervisningens 
struktur idag, som en metod för utbildning i den moderna världen för att på bästa sätt 
effektivisera  inlärningsprocessen,  hindrar  framkomligheten  av  kreativa  inslag  och 
skapar  automatiskt  en  social  villkorning  till  pragmatiskt  inriktade  arbeten  och 
samhällets behov (Au, 2009). 

Kreativitetsyttringar  tycks  också vara  diametralt  motsatt  en  standardiserad  typ  av 
undervisning,  vilken  skolan  sig  idag  antar  till  stor  del.   Detta  grundar  sig  i  den 
filosofiska  och  existentiella  synen  på  människans  beskaffenhet  (Iserbyt,  1999). 
Denna studie visar likt Iserbyt (a.a.) att kreativitet ter sig som lite som en motsats till 
dagens undervisning, då kreativa manifestationer inte tycks kunna samexistera med 
de standardiserade metoderna  som skolan antar.  Civilisationer  är  framkommande, 
inte etablerade, och det finns därför en fara med att byta ut utbildning mot så kallad. 
träning (Iserbyt,  1999),  där följden blir  att  människans  och samhällets  utveckling 
stagnerar  om  denna  process  fortgår  (Fresco,  2002).  Många  studier  visar  att 
utvärdering är ett  återkommande hinder,  både för tidsrummet pedagogerna verkar 
inom samt för en kreativt inriktad undervisning. Föreliggande studie visar att detta 
förhåller sig sant. Utvärdering stjäl mycket tid för pedagogerna att kunna utveckla 
kreativa ansatser, även i de ämnen som ämnar att använda kreativitet som ett centralt 
inslag. Kreativitet och dess naturliga tillstånd att våga utmana och testa nya metoder 
oavsett utfall,  förpassas idag till  stor del då resultatredovisningar och processuella 
regler ges företräde. Detta leder till att misstag, så att säga, stigmatiseras (Robinson, 
2001).

Då de  flesta  av  gymnasielärarna  i  denna  studie  hävdar  att  kreativitet  i  specifika 
utbildningsinriktningar  är  svårt  att  realisera  på  grund  av  dess  irrelevans  och 
otillhörighet till dessa, kan man hänvisa till både Newton och Newton (2009) som 
ger belägg för att hävda att många lärare ser på kreativitet väldigt snävt, vilket Glaser 
(2010) påstår kan vara ett resultat av orubbliga vanor, vilket många pedagoger faller 
lätt  offer  för  (Fresco,  2002).  Variation  och  nyskapande  har  positiva  effekter  på 
utbildningen, där den som inte är alltför inläst på ett område kan vara mera fri och 
uppvisa större kreativitet. Runt hälften av gymnasielärarna i denna studie ville också 
hävda att läroplanens strukturerade upplägg kan framhäva kreativitet, vilket Mattsson 
(2009) styrker. Värt att notera är att de intervjuade pedagogerna i föreliggande studie 
hade en snäv syn på kreativitet. Kreativitet ansågs som något som skulle vara inom 
ramarna för det samhälliga klimatet, vilket kreativitet i sin essens har som funktion 
att trotsa och ifrågasätta. (Kaplan & Saccuzzo, 2008; Robinson, 2001)
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Vidare forskning

För att med större säkerhet kunna härleda ett mer tillförlitligt resultat, samt kunna 
påstå att kreativitet skulle vara potentiellt hotat i dagens undervisning, så borde en 
betydligt  större  del  av  populationen  ingå  i  en  liknande  studie  för  att  se  om 
skillnaderna blir större eller om det lilla utbudet denna studie representerar går att 
generalisera på den stora gruppen.  En ytterligare punkt som borde studeras djupare 
är pedagogers och elevers vetskap om kreativitetens implikationer på hälsan, samt 
detta fenomens olika betydelser i mer jämlika kontra ojämlika samhällsklimat. Detta 
för  att  se  om  relevanta  och  signifikanta  skillnader  kan  påträffas.  Mer  ojämlika 
samhällsstrukturer är av intresse att studera i vidare forskning då det i föreliggande 
studies  förekommer  en  böjelse  där  skolan  måste  svara  för  samhällets  och 
industrialismens behov, och därför förpassar kreativitet. Detta torde därför inbegripa 
potentiella skillnader i kreativitetsyttringar beroende på samhällsstruktur och vilka 
seder och bruk individer inom dessa erhåller. I föreliggande studie påträffades också 
en stor aningslöshet bland pedagoger om kreativitetens positiva effekter på hälsan, 
vilket  gör  detta  intressant  att  följa  upp  i  framtida  studier.  Ullén  (1999)  hävdar, 
tillsammans med både Robinson (2001) och Henry (2007), att kreativitet har oerhört 
positiva  effekter  på individers  välmående.  En bidragande faktor  till  social  ohälsa 
bland  ungdomar  kan  kanske  förknippas  med  att  kreativitet  förpassas  och 
stigmatiseras,  då det till  stor del eliminerar diversitet,  vilket Fresco (2002) menar 
inbegriper  mer  frihet.  Den  existentiella  synen  och  filosofin  på  människans 
beskaffenhet  är  också  av  intresse  för  vidare  forskning.  Dagens  utbildning  tycks 
grunda sig  på  klassisk  betingning,  där  utbildning  bytts  ut  mot  träning,  först  och 
främst  för att  svara för samhällets  behov och inte  elevens  och dennes mänskliga 
potentialer  (Iserbyt,  1999).  Elevens  upplevelser  och  synpunkter  på  kreativitet  i 
skolan är därav också av intresse för vidare studier inom detta ämne. 
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BILAGA 1

Intervjufrågor till lärarna 

Allmänt om undervisningen 

Berätta lite om hur du arbetar i ditt ämne! 

Frågor om kreativitet och utveckling av huvudsaklig/ tillräcklig kunskap 

Lärares syn på Kreativitet

1. Hur ser du på/ definierar du kreativitet i skolan? 
2. Varför arbetar du med kreativitet? 

3. Hur upplever du att kreativitet i skolan får komma till uttryck?

Arbete med Kreativitet

1. Berätta lite om hur du använder kreativitet i ditt/dina ämnen. 
2. Hur sker konstruktionen av era kreativa lektionsupplägg? 
3. Hur mycket  av lärarnas gemensamma tid läggs på planering/utveckling av 

arbetet med kreativitet på din skola? 
4. Hur mycket av din personliga planeringstid, lägger du på att utveckla arbete 

med kreativitet? 

Utveckling genom Kreativitet

1. Hur upplever du att kreativa kapaciteter påverkas av läroplanen?
2. Vilka  externa faktorer  upplever  du  påverka  möjligheten  till  en  kreativ 
undervisning?
3. Vilka  interna faktorer  upplever  du  påverka  möjligheten  till  en  kreativ 
undervisning?
4. Vilka fördelar/ nackdelar upplever du med att arbeta med kreativitet?



2

BILAGA 2

Tematisering

Till en början skrevs en mängd frågor ner för att täcka den typiska gymnasielärarens 
ansatser vad gäller kreativitet i undervisningen. De frågor som ingår i bilaga 1 är det 
slutgiltiga resultatet och de frågor som valdes ut samt ansågs vara lämpliga för att 
kunna  fastställa  hur  man  som  gymnasielärare  upplever  och  förmår  sig  kunna 
realisera  kreativitet  i  skolsammanhang.  Samtliga  frågor  har  till  syfte  att  få 
respondenten att beskriva en rad olika situationer utifrån sin egen upplevelsevärld. 
Intervjufårgorna  syftade  även  till  att  få  gymnasielärarna  att  beskriva 
kreativitetsspräglade situationer, vilken författaren konstruerat/ iscensatt utifrån sin 
egen  erfarenhet.  En  del  av  intervjufrågorna  hade  även  följdfrågor  beroende  på 
respons från de intervjuade, vilka hade till syfte att få en djupare insikt i den rådande, 
kreativt  präglade  undervisningssituationen.  På  så  sätt  som (Kvale,  1997)  menar, 
ledsagades gymnasielärarna delvis i sina intervjufrågor. Då det är just gymnasielärare 
som  intervjuades  så  formulerades  frågor  kring  synen  på  och  definitionen  av 
kreativitet  som fenomen  först,  t.ex.  hur  man  såg  på/  definierade  kreativitet  i  en 
skolkontext. Det slog sedan även författaren att de flesta gymnasielärare besitter stor 
yrkeskunnighet  och  därav  tillades  även  frågor  om  elever  utveckling  genom 
kreativitet. Slutligen, för att ta med de grundläggande och mest påfallande kreativa 
situationerna i, ställdes även frågor som syftade till att ta reda på huruvida lärarna 
medvetet arbetade med och konstruerade kreativa ansatser.

Efter  att  en  pilotstudie,  som utfördes  på  1  nybliven  lärare,  var  genomförd  och 
synpunkter  hade  tilldelats  författaren,  så  genomfördes  en  omplacering  av 
intervjufrågorna för att passa in under respektive tema. Innan hade frågorna ställts 
lite om vartannat men efter en noggrann granskning kunde det nu tydligt uttydas ett 
mönster där dessa tre kategorier ingick ( Syn på Kreativitet, Arbete med Kreativitet 
och Utveckling genom Kreativitet).
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