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Abstrakt 

Majoriteten av Sveriges arbetskraft befinner sig i yrken med hög risk att automatiseras inom 

kommande ett eller två decennier. Det är därför av största vikt att skolan förbereder den 

framtida arbetskraften för den omställning som sannolikt väntar arbetsmarknaden och förser 

eleverna med den kunskap och förmågor som de behöver. Kreativitet spås bli en av de stora 

tillgångarna på arbetsmarknaden. Därför är lärarnas egna implicita teorier om kreativitet 

intressant att studera eftersom de teorierna kommer att influera elevernas kreativa utveckling i 

klassrummet. Den här studien undersöks 65 svenska lärares attityder och underliggande 

föreställningar om kreativitet och kreativt beteende. Resultaten av enkätundersökningen 

jämförs sedan med en liknande amerikansk studie och fann både signifikanta skillnader mellan 

hur de svarat och att svenska lärare visade på en bred förståelse för kreativitet men att de missat 

den kanske viktigaste komponenten i kreativitet, nämligen originalitet. 

Nyckelord: kreativitet, kreativt beteende, skola, lärare, automation 

Abstract 

The majority of Swedish labour force are in jobs with high risk of automation in the next 10-

20 years. There is therefore key that the education that are given to the students prepare them 

with the knowledge and abilities they need to thrive. Creativity is one of the abilities predicted 

with a very bright future. The teachers own implicit theories of creativity is therefore of interest 

seeing that the theories will have impact on the students’ development in creativity, in the 

classroom. This study examines 65 Swedish teacher’s attitudes and understanding of creativity 

and creative behavior. The results of this study’s survey are compared with data from a similar 

study done on American teachers. It was found there were some significant differences on how 

they answered, but also that Swedish teachers showed a broad comprehension of the nature of 

creativity but that they missed the most important part of creativity, namely originality. 

Key words: creativity, creative behavior, school, teacher, automation  
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Kreativitet – en attraktiv förmåga på framtida arbetsmarknaden:                                           

svenska grundskolelärares föreställningar om skolelevers kreativitet och kreativa beteende 

jämförda med amerikanska lärares 

Vi går mot ett allt mer digitaliserat och automatiserat samhälle. År 2013 publicerade forskarna 

Frey och Osborne (2013) en alarmerande och numera klassisk artikel där de sammanställt den 

förväntade påverkan som digitalisering och automation kommer att ha på USA:s 

arbetsmarknad. Genom att analysera 702 yrkeskategorier i riskzonen att datoriseras, kunde 

Frey och Osborne konstatera att 47% av USA:s arbetskraft befann sig i yrken med hög risk att 

automatiseras inom kommande ett eller två decennier, beroende på vilka tekniska flaskhalsar 

löses först. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) utkom 2014, med en rapport där de 

replikerat Frey och Osbornes studie för den svenska arbetskraften. SSF fann att 53% Sveriges 

arbetskraft var i hög risk, en något högre siffra som kommer av att Sverige har fler 

industriarbeten än USA (Fölster, 2014). De tekniska innovationerna kommer sannolikt även att 

skapa många nya arbetstillfällen och yrken vi idag bara kan ana. Vissa förmågor och 

egenskaper spås, i rapporterna, komma vara mer åtråvärda än andra på arbetsmarknaden 

eftersom de förmågorna anses vara för komplexa att datorisera idag (Frey & Osborne, 2013; 

Fölster, 2014). Analyserna visar att originalitet med relevans för uppgiften, och konstnärlighet 

är sådana komplexa, svårdatoriserade förmågor, (Frey & Osborne, 2013; Fölster, 2014), vilka 

båda har en stark koppling till kreativitet. Kreativitet har dessutom visat sig vara en stor 

drivkraft inom den ekonomiska och teknologiska utvecklingen i samhället (Stevens & Burley, 

1999). Det är därför av största vikt att skolan förbereder den framtida arbetskraften för den 

omställning som sannolikt väntar arbetsmarknaden och förser eleverna med den kunskap och 

förmågor som de behöver.  

I skolans regelverk och styrdokument kan man läsa om de förpliktelser som 

skolan åtar sig, dess värdegrund och uppdrag. Följande kan läsas om kreativitet i övergripande 

mål och riktlinjer: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 

lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt”. I skolans värdegrund och 

uppdrag står att ” Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem”. (Skolverkets hemsida, 2017). Trots att 

utbildningsdepartementet är de som sätter samman ramverken för skolan, och kommunen och 

rektorer ansvarar över den dagliga driften, så det lärarnas uppgift, i slutändan, att se till att de 

satta målen uppfylls. Det är lärarna som själva planerar lektioner och bestämmer vilka metoder 

som ska tillämpas. Därför är lärarnas egna implicita teorier om kreativitet av stor vikt för 

elevernas kreativa utveckling i klassrummet. Den här studien ämnar undersöka lärares attityder 

och underliggande föreställningar om kreativitet. Först undersöks lärarnas attityder kring 

kreativitetens natur i klassrummet, sedan deras föreställningar om kreativitetens natur och 

kreativt beteende och dess kännetecken, slutligen undersöks lärares attityder om morgondagens 

skola och arbetsmarknad. Uppsatsen kommer först att diskutera definitioner av kreativitet och 

svårigheter som uppkommer av att forskningsfältet inte är enat under en entydig definition av 

kreativitet. Därefter tas kreativitetens representationsproblem upp. Allmänheten har inte hängt 

med i de framsteg som gjorts utan verkar ha en onyanserad bild av kreativitet. Efter det så görs 

ett försök att redogöra för vad kreativitet har för roll i relationen mellan lärare och elev. 

Slutligen beskrivs ett par beteenden och begrepp som associeras med kreativitet och kreativt 

beteende och möjliga tillämpningar i klassrummet. 

Kreativitet är som sagt en viktig faktor i teknisk och ekonomisk utveckling, ett 

av de stora kugghjulen som för vårt samhälle framåt. Kreativitet underlättar problemlösning 

både i det dagliga livet och i arbetssituationer. Men det är inte bara på individuella planet som 
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det kan ses som gynnsamt. Kreativitet har möjlighet att leda till nya lösningar på både gamla 

och nya samhällsproblem, skapa nya forskningsinriktningar och nya produkter och tjänster som 

i sin tur skapar jobb och tillväxt (Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2010). Men trots att 

Shakespeare redan sent 1500-tal beskrev fenomen som kan liknas med kreativitet och kreativt 

beteende så är kreativitet som vetenskapligt begrepp relativt nytt. Runco och hans kollegor 

författade 2012 en standarddefinition av kreativitet “Kreativitet kräver både originalitet och 

relevans” (Runco & Jaeger, 2012, p. 92). De menar att originalitet är avgörande för nå 

kreativitet men att det inte är tillräckligt, det måste även vara relevant för någon. Ett annat 

populärt sätt att definiera kreativitet är genom de 4 P:na, en modell skapad av Mel Rhodes 

(1961) som förklarar kreativitet genom fyra koncept, den kreativa personen, den kreativa 

processen, den kreativa produkten och slutligen den kreativa pressen, från inre och yttre miljö, 

för eller emot kreativitet (Rhodes, 1961). I kreativitetsforskningen förekommer olika versioner 

av dessa två, där det ibland läggs till attribut och ibland så tas något bort. Att det kreativa 

forskningsfältet inte är överens om en standarddefinition att arbeta med får konsekvensen att 

forskningsstudierna inte byggs på en gemensam grund av antaganden. Det har skapat ett otal 

närliggande forskningsgrenar som är svåra att jämföra på ett tillfredställande sätt (Plucker, 

2004).  

Allmänhetens kunskap om kreativitet har ökat på senare tid, men de strategier 

som används i främjandet av kreativitet förblir i stort sätt desamma (Plucker, 2004). Enligt 

Plucker så finns det anledning att misstänka en miss-match mellan forskningsresultat och 

allmänhetens kunskap om kreativitet, vilket bekräftas av flertalet studier (Sternberg & Lubart, 

1999). Forskarna Sternberg och Lubart (1999) listade t.ex. i sin bok The concept of creativity: 

Prospects and paradigms, sex käppar i hjulet, som försvårat kreativitetsstudier och som 

resulterar i att allmänheten får en för onyanserad bild av kreativitet. Dessa käppar är att 

kreativitet skulle uppstå mystiskt och ha spirituellt ursprung; negativa aspekter som kom ur 

populärpsykologin och andra kommersiella krafter; forskning gjord i tidigt stadium, 

forskningshistoriskt, utan tydlig koppling till den etablerade psykologin; svårgreppade och 

triviala definitioner; att se kreativitet som något extraordinärt; samt att studier som gjorts varit 

för smala och monodisciplinära. Plucker (2004) listar ytterligare allmänna föreställningar som 

skulle behöva nyanseras. En sådan är att människors kreativitet skulle vara fixerad, man är 

antingen kreativ eller inte. Men decennier av forskning har visat att kreativitet istället bör ses 

som ett kontinuum där prestation kan förbättras genom riktade träningsuppgifter, effekter av 

pedagogik och tekniker som använder miljön för att främja kreativitet (e.g., Amabile, 1983; 

Hennessey & Amabile, 1988; Sternberg & Lubart, 1992). Stereotypen av ett galet kreativt geni, 

där kreativitet är sammanflätat med negativa aspekter ur psykologin och samhället är också en 

vanlig föreställning. Även om vissa korrelationer mellan kreativitet och schizotypi hittats (Acar 

& Sen, 2013), så är det inte en stereotyp som rättvist representerar kreativitet, enligt Plucker. 

De föreställningar som allmänheten har befästs ytterligare genom språket. Ord och fraser i 

vardagliga samtal, beskriver kreativt beteende som något negativt, ofta utan att reflektion av 

dess indirekta betydelse. Att gå vilse i ett problem, att vara sensationssökande eller ohämmad 

är exempel på befästande av negativa föreställningar om kreativt beteende. En mer modern 

föreställning är att kreativitet främjas i grupp, vilket har sin grund i organisatorisk kreativitet 

(organizational creativity) och de kommersiella krafter som styr den (Williams & Yang, 1999). 

Det är fallet många gånger att gruppen ger fördelar men inte alltid och forskare har uttryckt en 
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fara i att underskatta individens roll i gruppen (Williams & Yang, 1999). Synen behöver 

nyanseras för en sundare balans i debatten, enligt William och Yang.  

Kreativitet är alltså inte något som är reserverat endast för några få kreativa genier 

utan är en förmåga som alla människor i olika grad besitter. Kreativitet är en förmåga som 

hjälper oss att klara av nya situationer i livet, som t.ex. att bli arbetslös eller förälder för första 

gången. Individer med högre kreativitet har visat sig ha lättare än andra att kan justera sitt 

leverne efter den nya situationen (Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2010). Det kan förklaras av 

individens kognitiva stil som är relaterad till individens kreativitet (Martinsen & Kaufman, 

1999). Kognitiv stil beskriver sättet en individ tänker, uppfattar och minns information, stabilt 

över tid (Witkin & Goodenough, 1981). I det så ingår hur individen processar objekt i sin 

omgivning och det mäts med hjälp av ett kontinuum, Field dependence-independence (FDI). 

På den ena extremen, field-dependence, ser individen objekt som nära sammanflätade med 

bakgrunden och kontexten hjälper individen att känna igen objekten. På motsatt extrem, field-

independence, ser individen objekt helt skilda från bakgrund eller kontext (Witkin & 

Goodenough, 1981). Miller (2007) fann att individer som lutade mer åt field-independence 

presterade signifikant högre på kreativitetsskalan än andra. Inte förvånade då lösa objekt ofta 

ses som lättare att manipulera än objekt som är sammanflätade med annat. Field-dependence 

verkar istället vara en styrka vad gäller mellanmänsklig interaktion (Bertini, Pizzamiglio, & 

Wapner, 1986), då kontextuella ledtrådar är av större vikt.  

FDI har visat sig ha betydelse för pedagogikforskningen. Bland annat verkar FDI 

influera lärare-elev relationen. DiStefano (1970) kunde visa att lärare och elever vars FDI 

matchade var mer positivt inställda till varandra och de vars FDI inte matchade resulterade i 

en mer negativ inställning till varandra. Så den FDI läraren själv besitter bör ha betydelse för 

elevernas kreativa utveckling, eftersom en lärare med hög field-dependence kan ha svårt att 

förstå vad som presenteras av en elev med hög field-independence och vice versa, eftersom de 

har bokstavligen har olika perspektiv på hur världen är sammansatt. Stämningen i klassrummet 

verkar också ha stor inverkan på elevernas kreativitet. Ett stort antal studier har undersökt 

sambandet mellan kreativitet och affekt. Studier visar att positiv affekt, t.ex. stämningen i en 

grupp, lett till högre nivåer av kreativitet och negativ stämning till negativ inverkan på 

kreativiteten (Isen, Daubman, & Nowicki, 1987; Greene, & Noice, 1988). Det tyder på att det 

inte bara är den inre motivationen som är viktig för att sätta igång och upprätthålla kreativa 

processer, utan att även affekt verkar även spela en roll (Isen & Reeve, 2005). Positiv affekt är 

ett resultat av trygghetskänsla och teorin är att tryggheten möjliggör frigörelse av mentala 

resurser som annars är upptagna med att analysera potentiella hot (Martin, Ward, Achee & 

Wyer, 1993). Det har även visat sig att känslan av att ha stöd är viktigt för att utföra uppgifter 

på ett kreativt sätt (Madjar et al. 2002). I en studie utförd på ett och samma företag så mättes 

kreativiteten under flera tillfällen under olika premisser och resultatet visade högst kreativitet 

under höga nivåer av både positiv och negativ stämning, allra högst var den vid positiv 

stämning då de också hade tydligt stöd av dem som ledde arbetet (George & Zhou, 2007). Att 

förvänta sig att bli utvärderad har visat sig minska kreativiteten (Amabile, Goldfarb, & 

Brackfield, 1990). Detta beror på att motivationen för uppgiften ändras då individen vet att den 

kommer att bedömas. Fokuseringen blir på de yttre aspekterna som kommer att ge en 

fördelaktigare värdering än att fokusera på de inre aspekterna som har med uppgiften i sig att 

göra. Enligt Amabile (1996) så resulterar skiftet av fokus i en lägre kreativitet eftersom inre 
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motivation till uppgiften är en central aspekt av kreativitet. Andra faktorer som medverkar till 

minskad kreativitet i klassrummet är, enligt Amabile (1989), känslan av konkurrens mellan 

elever, begränsade valmöjligheter, känslan av press att anpassa sig, upprepade misslyckanden 

och lärande av typen "korvstoppning". Studier visar att lärares relation till kreativitet och 

kreativt beteende är komplext. Lärare tenderar ofta ha positiv syn på att främja kreativitet i 

klassrummet, men ogillar vissa av de kännetecken och beteenden som kreativa elever uppvisar 

(Cropley, 1996). Lärare kan uppmärksamma kreativitet hos elever som är bra på att uppföra 

sig och högpresterande men det kan vara svårare att upptäcka kreativitet hos elever som inte 

uppför sig och är lågpresterande (Aljughaiman & Mowrer-Reynolds, 2005). Läraren 

bedömning av kreativa elever avgörs av elevens personlighet, förmåga, motivation och 

ämneskunskap (Pavlović, Maksić, & Bodroža, 2013).  

Kreativt beteende definieras som handlingar som antingen leder till en kreativ 

slutprodukt eller en unik lösning till en uppgift.  Här följer ett försök att redovisa ett antal 

begrepp och teorier som associeras med kreativt beteende. Det centrala för kreativt beteende 

är att det leder till något som både är originellt och användbart (Puccio &Cabra, 2012). Det kan 

vara beteenden som trotsar egna eller andras gränser och strävar efter självuttryck, att uppfinna, 

designa och hitta unika lösningar på problem. Kreativt beteende är därför relaterat till så kallat 

divergent tänkande (Guilford, 1977). Divergent tänkande är, precis som traditionellt 

konvergent tänkande, något som alla har förmår, till en viss grad och involverar breda sök- 

eller scannings processer tillsammans med återkallningen av information ur minnet (Guilford, 

1977). Torrance (1974), utvecklade the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) som 

mäter kreativitet genom enkla uppgifter som involverar DT och andra 

problemlösningsförmågor. Resultatet värderas i fyra kategorier, totala antalet relevanta svar 

(flöde), svarens sällsynthet (originalitet), antal olika kategorier av relevanta svar (flexibilitet), 

mängden av detaljrikedom i svaren (elaboration). 

Ytterligare ett beteende som kopplats till kreativitet är intellektuell risktagning 

(IRT), som skiljer sig från andra typer av risktagning, exempel på sådant beteende är att dela 

med sig av ofärdiga trevande tankar, ställa frågor samt att försöka göra och lära sig nya saker 

(Beghetto, 2009). IRT låter eleverna laborera med öppna lösningar på problem och i högre 

studier är IRT kritiskt för att t.ex. utveckla forskningsfrågor. Att våga göra okonventionella 

antaganden och misslyckas är en viktig del av allmän utveckling. Men trots att konsekvenserna 

av IRT inte leder till någon fysisk skada så har det visat sig att elevers oro över att verka 

inkompetenta inför andra elever är verklig (Dweck, 2000). För att komma runt elevernas oro 

kan med fördel, skol-relaterade uppgifter, där eleven visar hur bra eleven presterar 

intellektuellt, bytas mot lek-relaterade uppgifter, där eleven spelar ett spel eller leker för att öva 

på hur man kan tänka. Clifford och Chou (1991) fann att elever som utförde lek-relaterade 

uppgifter tog signifikant större intellektuella risker genom att ta sig an större utmaningar, en 

ökning av både matematiskt och spatialt resonemang, än eleverna med skol-relaterade 

uppgifter. Historiskt så har lärare lett elever mot ett beteende som beskrivs som "felfritt 

lärande" där fel undviks genom förstärkning, positiv eller negativ, och med detta felfria 

lärandet har attityder som att "skolan är tråkig" och att "det är priset att betala om du vill lyckas 

i livet", fostrats (Clifford, 1991). Men Clifford anser att positiv förstärkning även kan användas 

för att belöna IRT och att lärare inte ska fokusera på att belöna "höga nivåer av absolut 

framgång", vilket motverkar elevernas ambition till IRT.  
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Syfte 

Den här studien ämnar undersöka lärares attityder och implicita föreställningar 

om kreativitet och kreativt beteende i klassrummet, men också att undersöka huruvida dessa 

attityder och föreställningar skiljer sig från amerikanska lärare i ett försök att replikera 

Aljughaiman och Mowrer-Reynolds studie (Aljughaiman och Mowrer-Reynolds, 2005). 

Studien gör också ett kort försök att undersöka hur deltagarna ställer sig till de väntade 

förändringar som arbetsmarknaden förväntas genomgå inom 10 - 20 år och attityder om vad en 

sådan förändring kan ha för inverkan på dagens skolundervisning. 

Frågeställningar 

1. Hur ser svenska grundskollärares attityder om kreativitet i klassrummet ut och finns det 

några skillnader mellan svenska lärare och de amerikanska lärarna i Aljughaiman och 

Mowrer-Reynolds studie? 

2. Hur ser svenska grundskollärare implicita föreställningar om kreativitet och kreativa 

beteenden ut och skiljer de resultatet sig ifrån resultaten i Aljughaiman och Mowrer-

Reynolds studie? 

3. Vilken attityd har svenska grundskollärare till väntad förändring av framtida 

arbetsmarknad och den inverkan det får för dagens skolundervisning? 

Metod 

Material 

Enkäten som användes hämtades från Aljughaiman och Mowrer-Reynolds (2005) liknande 

studie av amerikanska lärares definition av kreativitet, från 2005. Enkäten har översatts till 

svenska och ett par semantiska ändringar för att förtydliga koncept har också skett i samråd 

med handledare. Hela enkäten finns som Appendix 1. 

Precis som Aljughaiman och Mowrer-Reynolds originalenkät, tog A-sektionen upp kön, ålder, 

utbildningsgrad och årskurs de undervisar i. Men utöver det ingick även frågor om examensår, 

antal år som aktiv lärare samt vilka ämnen de undervisar mest, i vår enkät. Totalt ingick sju 

demografiska frågor. B-sektionen samlade in data om kreativitet i klassrummet, genom åtta 

påståenden att ta ställning till på en femgradig Likertskala. C-sektionen kartlade attityder och 

förståelse för kreativitet som begrepp, genom åtta öppna frågor. Datainsamlingen för den här 

studien gjordes tillsammans med en annan psykologistudent och då enkäten nyttjades i två 

arbeten så adderades två korta sektioner med frågor, D och E. D-sektionen undersökte 

förmodad andel produkt och förmåga i kreativitet, men den ingår inte i den här studien. E-

sektionen, består av tre påståenden om framtidens arbetsmarknad och dess eventuella påverkan 

på dagens skola, även de med svarsalternativ på femgradig Likertskala. Hela enkäten består av 

5 sektioner med totalt 24 frågor (se Appendix 1). 

Urval 

Totalt 99 svenska kommunala låg- och mellanstadieskolor fick, via mejl till skolornas rektorer, 

ett skriftligt erbjudande att om delta. Urvalet av skolor skedde systematiskt ur skolverkets 
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förteckning av samtliga grundskolor i Sverige, som laddades ner som en Excelfil. Denna lista 

diskriminerade inte mellan enskilda (friskolor) och kommunala skolor, så jag exkluderade 848 

enskilda skolor manuellt. Den version av skolförteckningen som hämtades från skolverkets 

hemsida, uppdaterades oktober 2017 och innehöll både mejladresser till skolor/rektorer samt 

information om skolans årskurser och ort. Var femtionde skola av de resterande 4934 

kommunala skolorna valdes ut, vilket resulterade i 81 utskick i första omgången. I hopp om 

fler svar skickades ytterligare en omgång utskick, denna gång till var tvåhundrade skola på 

samma sätt som tidigare och resulterade i tjugofem nya utskick. Det skickades sammanlagt ut 

106 erbjudanden varav sju inte nådde fram pga. inaktuella mejladresser eller personer på 

semester. 

Deltagare 

De totalt 99 lyckade utskicken resulterade i 65 deltagare. Utöver dessa upptäcktes en 

enkätdubblett, dubbletten exkluderades i sammanställningen av resultatet. Deltagarnas ålder 

varierade mellan 20–66 år (M=43.3, SD=11.2). 48 stycken var kvinnor. Den största gruppen 

deltagare var legitimerade lärare 56.9% och endast 7.7% saknade helt akademisk examen. 

Lärare ur samtliga årskurser 1–6 var representerade. 

Utformande och distribuering av enkät 

Enkäten konstruerades i online-verktyget Google forms, och en hyperlänk kopplad till enkäten 

skickades med i det informationsmejl som skickades till skolornas rektorer. För att urskilja 

informationsmejlet från andra mejl skrevs "Kreativitet i skolan, medverkan i studie" i 

ämnesrutan innan det skickades. Mejlet var tvådelat, och startade med orden "Hej rektor", följt 

av lite kort praktisk information om vilka vi var och att vi ville att mejlet skulle spridas vidare 

till berörda lärare. Den andra delen började med orden "Hej lärare", och gav mer detaljerad 

information till de lärare som ombads delta, inklusive samtycke och frivillighet, samt att data 

samlas in anonymt. De som deltog i enkäten erbjöds att ta del av resultaten av studien samt att 

delta i en utlottning av två biobiljetter, i vilket fall deltagaren hade möjlighet att lämna 

mejladress i slutet av enkäten. I början av online-enkäten så gavs även deltagarna en kort 

skriftlig instruktion som uppmanade dem att svara så utförligt som möjligt och att de inte skulle 

gå tillbaka och ändra svar i efterhand. Instruktionen gav även information om att inga svar 

nådde oss förrän de valt att klicka på knappen för inlämning, i slutet av enkäten. De var därför 

fria att inte fullfölja undersökningen, genom att inte klicka på inlämningsknappen. Data 

samlades sedan in genom Google forms, som levererade resultaten i Excel format. Deltagarna 

valde själva när de utförde enkäten och inga kontroller för i vilken miljö gjordes. Det fanns inte 

heller någon tidsbegränsning av själva utförandet. Enkäten var tillgänglig på nätet under 17 

dagar. 

Etiska överväganden 

Den här studien har utförts med hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Då insamlingen av data berörde både lärares inställning till viktiga delar av sitt arbete och till 

sina elever så det var det viktigt att enkäten utformades på sådant sätt att känsliga data inte 

kunde kopplas till enskilda deltagare. De mejladresser som deltagarna frivilligt lämnade i 

anslutning till enkäten förvarades därför separat från insamlade data. Dessa användes endast 

för att skicka slutrapport samt för att kontakta vinnaren av biobiljetterna, en deltagare från 

Dalarna. 

Procedur  

För att fastställa deltagarnas attityder om kreativitet i klassrummet så summerades alla svar 

från samtliga sju frågor på Likertskala i enkätens B-sektion. Genom att sedan, för varje 

påstående, summera alla instämmande svar och sedan jämföra de instämmande svaren från 

motsvarande påstående i Aljughaiman och Mowrer-Reynolds studie. Den andra 

frågeställningens ambition att undersöka de implicita underliggande föreställningar om 

kreativitet och kreativitet delades upp i två olika analyser. I den första analysen, vilka 

egenskaper och funktioner som är involverade i kreativitet, samlades alla svar från två öppna 

frågor ur C-sektionen, vad kommer du att tänka på i samband med ordet kreativitet, och ange 

de mest centrala egenskaper eller funktioner som du anser kännetecknar kreativitet. Svaren 

sorterades sedan in i kategorier. I och med att resultatet sedan skulle jämföras med resultatet 

från Aljughaiman och Mowrer-Reynolds studie så användes de kategorier som redan ingick i 

deras resultat. Eftersom många svar inte passade de kategorierna skapades nya kategorier för 

de svenska deltagarna. Antalet svar i varje kategori summerades och jämfördes även är med de 

amerikanska lärarna. Sista frågeställningen som handlade om deltagarnas attityder till en 

eventuell förändring i arbetsmarknaden och konsekvenser för dagens skola. Deltagarnas 

resultat summerades för de tre påståendena i E-sektionen. 

Analysmetod 

För att vidare etablera huruvida attityderna om kreativitet i klassrummet skiljer sig signifikant 

mellan de svenska lärarna i den här studien och de som deltog i Aljughaiman och Mowrer-

Reynolds amerikanska studie så utfördes ett Chi-2-test för varje fråga i B-sektionen. De 

svenska deltagarnas svar representerade det observerade värdet och de amerikanska det 

förväntade värdet. För att undersöka signifikant skillnad i jämförelsen av vad lärarna anser är 

involverat i kreativitet, testades varje svensk-amerikanskt kategoripar för sig med hjälp av Chi-

2-test. På samma sätt utfördes den statistiska analysen av jämförelsen om av vad de anser 

kännetecknar kreativt beteende. 
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Resultat 

Resultatet av de svenska deltagarnas attityder till kreativitet i klassrummet beskrivs nedan (se 

tabell 1). 

Tabell 1 

Svenska lärares attityder om kreativitet i klassrummet. Redovisar antal svar av Likertskala. 

(N = 65). 

 Instämmer 

helt 

Instämmer Neutral Instämmer 

inte 

Instämmer 

absolut 

inte 

Man kan lära sig att vara 

kreativ. 

26  34  4  1  0 

Elevers kreativitet kan 

utvecklas i klassrummet. 

35  28  1  1  0 

Lärare bör ha kunskap om 

kreativitet. 

38 25  2 0 0 

Kreativitet är centralt för att öka 

elevers akademiska lärande i 

skolan. 

24  32  8  1  0 

Det ingår i grundskolelärares 

ansvar att hjälpa eleverna 

utveckla sin kreativitet. 

28  32  4  1  0 

Skolan jag undervisar i lägger 

vikt vid att främja elevers 

kreativitet. 

10  32  19  4  0 

Jag använder mig av många 

metoder för att främja 

kreativitet i klassrummet. 

22  31  9  3  0 

Kreativitet bör främjas och 

läras ut i klassrummet. 

31  30  4  0  0 

*Styrdokument åsido, 

Kreativitet bör främjas och 

läras ut i klassrummet 

32 30 4 0 0 

*Påståendet är inte del av Aljughaiman och Mowrer-Reynolds studie utan ställde endast till 

de svenska deltagarna. 

Antalet instämmande svar, dvs. svarsalternativen instämmer och instämmer helt kombinerat, 

jämfördes med data från Aljughaiman och Mowrer-Reynolds studie. Resultatet visar på 

signifikant skillnad i endast en av frågorna (se tabell 2). 
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Tabell 2 

Jämförelse av attityder hos svenska och amerikanska lärare. Resultat från Chi2analys av 

totala antal instämmande svar för sektion B i enkäten.  

(Svenska lärare N = 65, amerikanska lärare N = 36). 

 SV US 2 

Man kan lära sig att vara kreativ. 

 

60 19 4.628 

Elevers kreativitet kan utvecklas i klassrummet. 

 

63 29 0.681 

Lärare bör ha kunskap om kreativitet. 

 

63 22 3.530 

Kreativitet är centralt för att öka elevers akademiska 

lärande i skolan. 

56 28 0.195 

Det ingår i grundskolelärares ansvar att hjälpa eleverna 

utveckla sin kreativitet. 

60 12 11.303 

Skolan jag undervisar i lägger vikt vid att främja elevers 

kreativitet. 

42 20 0.309 

Jag använder mig av många metoder för att främja 

kreativitet i klassrummet. 

53 27 0.125 

Notera: Signifikanta värden i fetstil, kritiskt värde 5,99    

Undersökningen av vilka egenskaper och funktioner som deltagarna av den här studien ansåg 

vara involverat i kreativitet resulterade i 10 nya kategorier, utöver de tolv som försågs av 

Aljughaiman och Mowrer-Reynolds. De nya kategorierna uppstod ur det stora antal svar (184) 

som sorterats in i kategorin andra aspekter. Resultatet av jämförelsen av antal svar per kategori 

mellan de svenska och amerikanska lärarna gav flera signifikanta skillnader (se tabell 3). Totalt 

gav de 65 svenska deltagarna 513 svar och de 36 amerikanska gav 117 svar, detta gav de 

svenska lärarna ett högre svarsmedelvärde (M = 7.98) än de amerikanska (M = 3.25).    
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Tabell 3 

Jämförelse av antal svar i varje kategori för egenskaper och funktioner som ansågs 

känneteckna kreativitet.  

Resultat från Chi2analys av totala antal svar på frågorna vad kommer du att tänka på i 

samband med ordet kreativitet samt ange de mest centrala egenskaper eller funktioner 

som du anser kännetecknar kreativitet. Skillnadens riktning beskrivs av pilarna. 

(Svenska lärare N = 65, amerikanska lärare N = 36). 

 SV Riktning  US 2 

Originella idéer  3  < Original ideas  32  47.482 

Estetisk produkt 56  > Aesthetic product 13  8.492 

Intelligens  2  < Intelligence   13  17.023 

Lingvistisk produkt 6  < Linguistic product   11  6.259 

Fantasi  46  > Imagination 10  7.723 

Självuttryck  54  > Self-expression  10  11.180 

Problemlösning   35  > Problem solving 7  6.593 

Lustfullt/Nöje  46  > Enjoyment  7  11.630 

Divergent tänkande  55  > Divergent thinking  5  19.508 

Uppfinningsförmåga 25  > Inventiveness  3  7.585 

Kreativt skrivande 1  < Creative writing  3  2.700 

Andra aspekter:   Other aspects 3  

En ”god” elev 43     

Kognition 8     

Nyfikenhet 23     

Olika perspektiv 19     

Att våga 29     

Något diffust 21     

Utveckling 17     

Samarbete  16     

Resurser  5     

Vet ej 3     

Totalt antal svar 513  Totalt antal svar 117  

Notera: Signifikanta värden i fetstil, kritiskt värde 5,99. Där endast 2 värdet är i fetstil 

finns för få observationer (<5 i minst en cell) för att visa att signifikansen är pålitlig. 

 

 

Undersökningen av vilka egenskaper som lärarna bäst ansåg beskriva den kreativa eleven 

resulterade i 11 nya kategorier, utöver de tio som försågs av Aljughaiman och Mowrer-

Reynolds (se tabell 4). De nya kategorierna uppstod ur det stora antal svar (184) som inte 

passade in i någon av Aljughaiman och Mowrer-Reynolds tidigare identifierade kategorierna. 

Resultatet av jämförelsen av antal svar per kategori mellan de svenska och amerikanska lärarna 

gav något färre signifikanta skillnader (se tabell 3) än ovanstående analys. Totalt gav de 65 

svenska deltagarna 274 svar och de 36 amerikanska gav 174 svar, detta gav de svenska (M = 

4.22) och amerikanska lärarna (M = 4.83) ett mer likvärdigt svarsmedelvärde än ovanstående 

analys.   
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Tabell 4 

Jämförelse av antal svar i varje kategori för egenskaper hos den kreativa eleven.  

Resultat från Chi2analys av totala antal svar på uppmaningen: Räkna upp fem 

egenskaper som du tycker bäst beskriver den kreativa eleven. Skillnadens riktning beskrivs 

av pilarna. 

(Svenska lärare N = 65, amerikanska lärare N = 36). 

 SV Riktning  US 2 

Tänker annorlunda 20  < Thinks differently 33  16.373 

Fantasifull 22  < Imaginative 23  4.693 

Risktagare 28  > Risk Taker 22  1.522 

Konstnärlig  6  < Artistic 21  20.895 

Har en rik vokabulär 2  < Has rich vocabulary 18 25.760 

Tänkare 6  < Deep Thinker 17  14.684 

Lust för lärande 34  > Enthusiastic about learning 16  0.289 

Intelligent 7  < Intelligent 10  3.982 

Humor 0  - Sense of Humor 8  - 

Nyfiken 22  > Curious 6  2.466 

En ”god” elev 46     

Autonomisk 24     

Trygg 16     

Samarbetsförmåga 13     

Problemlösare 10     

Ger inte upp vid 

motgång 7 

    

Bra motorisk förmåga 6     

Ifrågasättande 2     

Lätt för att fastna 1     

Associerar lätt 1     

Vet ej 1     

Totalt antal svar 274  Totalt antal svar 174  

Notera: Signifikanta värden i fetstil, kritiskt värde 5,99. Där endast 2 värdet är i fetstil 

finns för få observationer (<5 i minst en cell) för att visa att signifikansen är pålitlig. 
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Resultatet av vilken attityd som de svenska lärare som ingick i den här studien, hade till den 

väntade förändringen av den framtida arbetsmarknaden och den inverkan det får för dagens 

skolundervisning presenteras nedan (se figur 1). 

 
Figur 1. Responsfrekvens för påståenden på Likertskala. (N = 65). 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att först undersöka hur grundskollärares attityder om kreativitet 

i klassrummet ser ut och om man kunde se några tydliga några skillnader mellan svenska lärare 

och de amerikanska lärarna i Aljughaiman och Mowrer-Reynolds studie. Sedan undersöka hur 

svenska grundskollärare implicita föreställningar om kreativitet och kreativa beteenden ser ut 

och om resultatet skiljer sig ifrån de amerikanska lärarnas resultat. Slutligen vilken attityd 

svenska grundskollärare har till väntad förändring av framtida arbetsmarknad och den inverkan 

det får för dagens skolundervisning. Resultaten visar att de svenska lärarna har en klar positiv 

attityd till kreativitet, och att de flesta är av uppfattningen att kreativitet också har en positiv 

inverkan på elevers utbildning, att de därför ser kreativitet som något viktigt som bör prioriteras 

i skolan. Men eftersom kreativitet redan är en uttalad, inarbetad del av den svenska skolans 

målsättning så kan det vara fullt möjligt att lärarna bara följer satta mål utan vidare reflektion. 

Detta motiverade det åttonde påståendet som adderades i denna studie, till Aljughaiman och 

Mowrer-Reynolds redan sju påståenden.  Det vill säga om lärarna, bortsett från 

styrdokumentens riktlinjer, håller med om att kreativitet bör främjas och läras ut i klassrummet. 

Även här visade sig lärarna vara eniga, 93.9 % svarade att de instämmer, endast 6.1 % valde 

att vara neutrala.  

Resultatet av de svenska lärarnas definition av kreativitet visade flera 

signifikanta skillnader mellan lärargrupperna. Men flera av kategorierna innehöll för få svar 

(observationer) för att de signifikanta skillnaderna ska betraktas som pålitliga. Men en aspekt 

av just den här analysen som är värd att notera är skillnaderna i svarsmedelvärdena mellan 

grupperna som indikerar något som potentiellt inte står rätt till. De svenska mer än dubbelt 

som höga medelvärdet (M = 7.98) än de amerikanska (M = 3.25) kan komma av åtminstone 

två saker. Antingen för stor skillnad i utförandet av dataanalysen hos denna och Aljughaiman 

och Mowrer-Reynolds studie eller att de svenska lärarna helt enkelt gav fler svar. För 
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utförandet av dataanalysen så delar Aljughaiman och Mowrer-Reynolds upp svaren från sin 

enkät i tre kategorier; lärares attityder till kreativitet; lärares definition av kreativitet; lärares 

förståelse av kreativt beteende, precis som denna studie gör. Och att de sedan sorterade in 

svaren från de öppna frågorna i de tre kategorierna. Vilka frågor som sorterades var är inte 

specificerat i deras artikel. Men tittar man på de öppna frågornas natur så är möjligheterna för 

feltolkningar relativt få. Hade de exempelvis bara använt sig av en av de öppna frågorna till 

vardera analysen så är beskrivningen av deras metod missvisande. Den andra möjligheten är 

att de svenska lärarna gav fler svar av andra anledningar som t.ex. att de kände sig mer 

motiverade. Det är möjligt att de som upplever sig besitta en större kunskap om kreativitet är 

mer motiverande att svara mer utförligt än de inte känner att de har det. Resultatet av 

kategoriseringen av deltagarnas svar i den här studien visar en tendens till en bredare bild av 

kreativitet än den som redovisandes i Aljughaiman och Mowrer-Reynolds studie. 

Men utöver det så är det fler saker som kan ha spelat in för resultatet av den här 

studien. Enkäterna var inte identiska, förutom antalet frågor så fanns även språkliga och små 

semantiska skillnader, men i min mening så borde det inte resulterat i så stora skillnader. Inte 

heller de skillnader som kommit av kodningen av data. De premisser Aljughaiman och 

Mowrer-Reynolds använt för att klassificera deltagarnas svar nämns inte heller i artikeln. 

Deltagarnas svar kan ofta tolkas på olika sätt och därför är det en stor möjlighet att 

kodningspremisserna skiljer sig åt mellan de två studierna. Men trots skillnader i utförande så 

verkar det ändå ganska tydligt att, de svenska lärarna har en, till stor del, annan synvinkel när 

de beskriver kreativitet i sina svar. Av de 513 svar (se tabell 2) som gavs, så blev andra 

aspekter den allra största kategorin. Totalt var det 184 egenskaper eller funktioner som inte 

passade någon av de kategorier som Aljughaiman och Mowrer-Reynolds använde sig av i sin 

studie, men mer om det lite längre ner. Den kategori som hade flest svar hos amerikanska 

lärare var originella idéer. Kategorin visade på raka motsatsen bland svenska lärare som bara 

generade tre svar. En enda av de 65 svenska deltagarna använde ordet originalitet som 

involverat i kreativitet och två andra deltagare tillförde funktionerna ”nytt” och ”nya 

lösningar” till kategorin originella idéer. Men de senare funktionerna anser jag vara något 

besvärliga då det är oklart, för vem är det nytt? Att något är nytt betyder inte att det är unikt. 

Det kan anses alarmerande att endast 1,5% av de svenska deltagarna kopplar ihop ordet 

originalitet med kreativitet. Som det tidigare nämnts så är originalitet, tillsammans med 

relevans, essensen av vad kreativitet handlar om och där originella idéer utgör grunden för 

kreativa unika produkter. De svenska lärarna svarade istället med uttryck som "egna idéer", 

”egna lösningar”, vilket antyder att idéen eller lösningen kommer inifrån eleven men det 

betyder inte att den är originell. På samma sätt verkar skapandet och den estetiska produkten 

vara av högt värde för de svenska lärarnas uppfattning av kreativitet. Detta trots att det inte 

garanterar något kreativt per se. Kreativitet behöver något mer än estetik för att utvecklas, 

Man kan t.ex. hävda att de tre grundfärgerna endast kan blandas ett visst antal gånger på 

papper innan det för betraktaren (för den det är relevant) anses vara slentrianmässigt eller 

schablonartat. Det estetiska har en koppling till människans känslor och är gynnsamt på 

många sätt men bör inte likställas med kreativitet. Kreativitet handlar istället om nyskapade 

sätt att sammansätta estetik eller använda de estetiska koncept som redan existerar på unika 

sätt.  

Kategorin divergent tänkande som kopplats till kreativ potential generade den 

signifikanta skillnaden mellan 55 svar hos deltagarna i den här studien och de amerikanska 

lärarnas 5 svar. Under divergent tänkande i den här studien sorterades både abstrakta men 

välkända begrepp som att "tänka utanför boxen" och mer precisa beskrivande begrepp som 

flexibilitet, flöde och idérik som tycks tagits direkt ur Torrance Tests of Creative Thinking 

(TTCT) från 1974. Mycket talar därför att svenska lärare i stora drag har förstått ”vad tänka 

utanför boxen” faktiskt innebär. I Aljughaiman och Mowrer-Reynolds studie så uttryckte 
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forskarna en förundran över att lärarna, varit så samstämmiga vid att originella idéer var 

involverat i kreativitet, men att de inte gjort kopplingen till att divergent tänkande är det 

skapar originella idéer. En omvänd förundran kan uttryckas över att svenska lärare var så 

samstämmiga i att divergent tänkande inte kopplas ihop med tänkandets troliga utkomst, den 

originella idén. Möjligen kan det spekuleras i att det svenska samhällets och därigenom 

skolans tradition att se alla elever som unika individer också framkallar en föreställning om 

att barnens egna idéer skulle vara unika i originell betydelse. Det är också möjligt att ett ökat 

fokus på kritiskt tänkande i skolan har ökat statusen för elevernas egna idéer hos lärarna, på 

bekostnad av elevernas originella tankar och idéer.  

Att kreativt beteende, med allt som det kan innebära, inte alltid är önskvärt i 

klassrummet har fastslagits (Cropley, 1997) i och med att sådant beteende ofta utmanar de 

strukturer som lärare är beroende av för att kunna genomföra sitt jobb. Men det verkar även 

handla om tid, materiella resurser, gruppstorlekar och de höga krav som ställs. Detta 

bekräftades av enkätsvaren som inkom i den här studien. Svaren visade dessutom på en 

föreställning hos de svenska lärarna, att främjande och bildande av kreativitet inte passar 

vissa elever eftersom ”de kan låsa sig” eller ”att kreativitet inte skulle främjas i social miljö” 

och att elever själva kan ses som ansvariga för att kreativitet inte främjas, eftersom ”det är 

läskigt att våga misslyckas”. Det vittnar återigen om ett möjligt missförstånd i vad kreativitet, 

i kärnan, handlar om. Lärarna verkar ha svårt att förmedla att allt är tillåtet så länge två 

kriterier uppfylls, originalitet och relevans. Relevans kan till och med ses som överskattat till 

en början. Att i klassen försöka komma på så många detaljrika, men icke relevanta, sätt att slå 

in en dörr kan vara ett exempel på en stimulerade övning som lockar till många skratt. 

Övningen hjälper eleverna att bryta upp de mallar som ”normalt” hjälper dem i det 

konvergenta tänkandet och får dem att tänka i nya banor och därigenom utveckla sitt 

divergenta tänkande i en miljö där de inte behöver vara rädda för att misslyckas. Tillbaka till 

de 184 egenskaper och funktioner som enligt deltagarna var involverade i kreativitet. De 

bildade nya kategorier och den största nya kategorin med 43 svar, fick etiketten en ”god” 

elev. Kategorin innehöll sådana egenskaper som kan likställas med en beskrivning av en helt 

vanlig elev, inget speciellt utmärker de här egenskaperna eller beteendena förutom att de kan 

antas uppskattas av läraren i sitt läraryrke. Det kan t.ex. vara "att eleverna kan ta ansvar för 

att lösa vissa problem", är ”intresserad”, "arbetsvillig" och "aktiv". Att deltagarna anser att 

egenskapen är involverat i kreativitet bekräftas ytterligare då deltagarna bads lista de fem 

egenskaper som bäst beskriver den kreativa eleven. Där svarades egenskaper ur ”god” elev-

kategorin flest gånger. Hela 46 av 274 svar var av den typen. Andra kategorier som fick ett 

högre antal svar var kategorierna lust för lärande 34 svar, risktagande 28 svar och 

autonomisk med 24 svar (tabell 4). Där lust för lärande kan tolkas som positiv affekt som 

tillsammans med risktagande, i alla fall intellektuellt risktagande (IRT) har kopplats till 

kreativitet. Länge ner på listan hittas ännu mer relevanta egenskaper för kreativiteten. Här 

nämns divergent tänkande och trygghet, 20 resp. 16 svar, som båda har tydliga kopplingar till 

kreativitet. Men där divergent tänkande var den ända här nämnda kategori med en signifikant 

skillnad mellan de två lärargrupperna. 

Det samlade resultatet av de svenska lärarnas definition av kreativitet och kreativt beteende 

tyder på en bredare och mer inkluderande syn på kreativiteten än de amerikanska kollegorna, 

men bredden skulle kunna vara en del av orsaken till en tillsynes något urvattnad förståelse 

av kreativitet, där poängen om originalitet tappats bort. Att egenskaper som istället 

eftertraktas av praktiska skäl har tagit originalitetens plats i lärarnas definition av kreativitet. 

Slutligen så visar resultaten (se figur 1) att lärarnas attityder till framtidens 

arbetsmarknad och dess påverkan på dagens skolundervisning är ganska samstämmig. 70.8% 

instämmer av någon grad i påståendet att morgondagens arbetsmarknad kommer att kräva 

andra egenskaper än de som skolan nu ger eleverna. 72.3% svarar instämmande i att dagens 
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undervisning måste ändras för att ge eleverna de egenskaper som kommer att efterfrågas. 

Svaren på det tredje påståendet visar att 78.5% inte instämmer i att dagens undervisning är 

väl förberedd på eventuell omställning av arbetsmarknaden. För att sammanfatta så tyder 

deltagarnas attityder på att svenska lärare både är insatta och motiverade till förändring av 

skolundervisningen för att möta framtida behov på arbetsmarknaden och att de bedömer att 

en förändring är nödvändig. 

Fortsätta studier bör inkludera varför svenska lärare tappar bort poängen av den originella idéen 

och inte kopplar det viktiga kriteriet originalitet till kreativitet då de annars verkar vara relativt 

väl insatta i vad kreativitet involverar. 
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Appendix 1 

Kreativitet i skolan 

Enkäten bygger på den enkät som Aljughaiman & Mowrer-Reynolds konstruerade för sin 

studie Teachers’ Conceptions of Creativity and Creative Students, (2005). Frågorna är 

översatta med intentionen att innebörden av frågan ska vara intakt, frågan i originalform ses 

kursivt nedanför översatt version. 

*Två frågor ansågs vara onödigt diffusa i sin originalform, där gjordes en liten medveten 

semantisk ändring för tydlighetens skull.  

**Den här enkäten är längre än originalet och markeringen indikerar vilka frågor som 

adderats.  

A. Demografi 

A1. Kön  

Svarsalternativ: kvinna/ man/ icke binär 

A2. Ålder  

Svarsalternativ: 18–90 år 

A3. Utbildningsnivå 

Svarsalternativ: 

• Ej behörig lärare, utan universitets- eller högskoleexamen 

• Ej behörig lärare, med universitets- eller högskoleexamen 

• Behörig lärare 

• Legitimerad lärare 

• Behörig speciallärare 

• Legitimerad speciallärare 

• Förstelärare 

A4.** Examensår 

Svarsalternativ Ingen examen, samt examen mellan år 1943–2017. 

A5.** Hur många år har du sammanlagt varit aktiv som lärare? 

Svarsalternativ mellan 0 år och 50 + år. 

A6. Vilken årskurs undervisar du mest i för närvarande? 

Svarsalternativ årskurserna 1–6 

A7.** Vilket/vilka ämnen undervisar du huvudsakligen i? 

Svarsalternativ, flera val möjliga: 

Biologi 

Engelska 

Fysik 

Geografi 

Hem och konsumentkunskap 

Historia 

Idrott och hälsa 

Kemi 

Matematik 

Moderna språk 

Modersmål 

Musik 

Religionskunskap 

Samhällskunskap 

Slöjd 

Svenska 

Svenska som andra språk 

Teckenspråk för hörande 

Teknik 

Annat 
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B. Likertskala: Instämmer helt/ instämmer/ neutral/ instämmer inte/ instämmer absolut inte  

B1. Man kan lära sig att vara kreativ 

Creativity can be taught 

B2. Elevers kreativitet kan utvecklas i klassrummet 

Student creativity can be developed in the classroom. 

B3. Lärare bör ha kunskap om kreativitet 

Teachers should have knowledge about creativity. 

B4. Kreativitet är centralt för att öka elevers akademiska lärande i skolan 

Creativity is essential for enhancing student academic learning in schools. 

B5. Det ingår i grundskolelärares ansvar att hjälpa eleverna utveckla sin kreativitet 

A regular classroom teacher is responsible for helping students develop creativity. 

B6. Skolan jag undervisar i lägger vikt vid att främja elevers kreativitet 

The school where I teach places emphasis on fostering student creativity. 

B7. Jag använder mig av många metoder för att främja kreativitet i klassrummet 

I employ many methods in my classroom to foster creativity. 

C. Öppna frågor (C3 undantaget) 

C1.* Vad kommer du att tänka på i samband med ordet kreativitet? 

When you see or hear the word creativity what comes to your mind? 

C2.* Ange de mest centrala egenskaper eller funktioner som du anser kännetecknar 

kreativitet. Discuss what you believe to be the essential features of creativity. 

Inledande text: Att elever ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt 

sätt står i styrdokumenten.  

Likertskala: Instämmer helt/ instämmer/ neutral/ instämmer inte/ instämmer absolut inte  

C3. Men håller du med om att kreativitet bör främjas och läras ut i klassrummet?  

Should creativity be enhanced and taught in the regular classroom? 

C4. Motivera varför. 

Why? 

C5.** Ser du några hinder för att främja och lära ut kreativitet i klassrummet? 

C6. Hur stor andel av dina elever är, enligt din bedömning, mycket kreativa? 

What percentage of your students do you consider to be highly creative? 

C7 Räkna upp fem egenskaper som du tycker bäst beskriver den kreativa eleven. 

List the top five characteristics that you feel best describe the creative student. 

C8. Räkna upp de aktiviteter och strategier som du använder i klassrummet för att stärka 

kreativiteten. List activities and strategies, you use in the classroom to support creativity. 
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D. Inledande text: Vad är kreativitet? 

Likertskala: Instämmer helt/ instämmer/ neutral/ instämmer inte/ instämmer absolut inte 

D1.** Kreativitet är en produkt, något originellt och användbart, som t.ex. en dikt eller en 

originell tanke. 

D2.** Kreativitet är en förmåga, som leder till något originellt och användbart, som t.ex. 

förmågan att "tänka utanför boxen". 

E. Inledande text: Det talas om att teknologin, automatiseringen och informationssamhället 

kommer att tvinga fram ett skifte i arbetsmarknaden där nya färdigheter kommer att 

efterfrågas i högre grad. Ta ställning till påståendena med detta i åtanke.  

Likertskala: Instämmer helt/ instämmer/ neutral/ instämmer inte/ instämmer absolut inte 

E1.** Morgondagens arbetsmarknad kommer att kräva andra egenskaper än de som skolan 

nu ger eleverna. 

E2.** Dagens skolundervisning måste ändras för att ge eleverna de egenskaper som 

arbetsmarknaden efterfrågar. 

E3.** Dagens skolundervisning är väl förberedd på eventuell omställning av arbetsmarknad. 

 


