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Abstrakt 

Bland UFO’n och fjärilar 

En studie om samband mellan kreativitet och klassrumskultur i bildämnet hos elever 

i åttonde klass. 

 

UFO’s and butterflies 

A study on correlations between creativity and classroom culture with eight grade 

pupils in the art subject. 

 

Denna studie undersöker hur elever i årskurs 8 upplever att kreativitet utvecklas 

med hänsyn till hur de anser att kulturen i klassrummet är, avseende lärarrollen, 

bilduppgifternas utformning och stämningen mellan klasskamraterna. En enkät 

gjordes där 17 elever skattade sina möjligheter att arbeta med bilduppgifterna, hur 

lärarna agerade mot dem gällande uppmuntran att vara kreativa och ta risker, samt 

hur deras samarbete och respekt för klasskamrater såg ut. För att få en uppfattning 

om elevernas kreativitet gjordes även två kreativitetstester: ett i divergent tänkande, 

där de ombads komma på olika sätt att använda ett mjölkpaket, och ett i 

sammanbindande förmåga, där de tecknade färdigt en bild som redan innehöll ett 

antal element. Testerna samt enkäten visade att det för de undersökta eleverna fanns 

ett positivt samband mellan klassrumskulturen och hur eleverna upplevde att 

bilduppgifterna var utvecklande för kreativiteten. Det fanns samband mellan 

elevernas resultat på testerna och deras syn på klassrumskulturen, där sambandet var 

något starkare för testet i divergent tänkande. Eleverna ombads även uppskatta sin 

kreativitet, men denna uppskattning visade sig inte ha något samband med testerna. 

Möjliga förklaringar kan vara dålig självkännedom eller en vag bild av vad 

kreativitet innebär. 

Nyckelord 

Kreativitet, bilduppgifter, divergent tänkande, sammanbindande förmåga, 

kreativitetstest, självskattning, klassrumskultur  
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1 Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på ett högstadium följde jag två 

bildlärare som hade relativt olika utlärningsstilar. Detta visade sig bland annat i 

uppgifternas utformning. Den ena läraren arbetade mer med uppgifter där eleverna 

lärde sig avbilda så verklighetstroget, eller nära en mall, som möjligt. Den andra 

lärarens uppgifter var friare i genomförandet. Eleverna fick förutsättningarna för 

uppgiften och hade sedan fria händer i hur och vad de skulle göra för att nå fram till 

ett bra resultat. Jag funderade på om detta bidrog till olika utveckling av kreativitet 

hos eleverna. I dagens alltmer komplicerade värld tror jag att det behövs fler 

kreativa människor med nya och utvecklande idéer för ett framgångsrikt samhälle.  

1.1 Definition av begreppet kreativitet 

Keith Sawyer, professor inom utbildningsvetenskap på University of North Carolina 

i Chapel Hill och kreativitetsforskare sedan snart 30 år, definierar begreppet 

kreativitet från ett sociokulturellt perspektiv i Explaining Creativity – The Science of 

Human Innovation (Sawyer 2006, s 27): 

 

Socioculturalists define creativity as a novel product that 

attains some level of social recognition. First of all, a creative 

idea or work must be novel. […] In addition to novelty, to be 

creative an idea must be appropriate, recognized as socially 

valuable in some way to some community. 

 

Sawyer menar alltså att kreativitet ses som något nyskapande och i den sociala 

kontexten värdefullt och användbart vilket en känd sociokulturalist, Vygotskij 

(1995, 41) håller med om. Hoff (2014a, 29) ser den nivå av kreativitet som är 

tillämplig för studiens relativt oerfarna deltagare som att man lyckas skapa något 

nytt och nyttigt för sig själv eller sin omgivning. Sammantaget för denna studie 

används därför begreppet för en förmåga att skapa något nytt/originellt och 

användbart/värdefullt för sig själv eller sin omgivning. Kreativitet är dock ett 

mångfacetterat begrepp, vilket belyses i 1.5.1 Kreativitet. 
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1.2 Ämnesval 

I UNESCO’s rapport Rethinking education: towards a global common good? från 

2015 uttrycks det att en enmancipierande utbildning är en som fokuserar på att 

utveckla de förmågor som behövs för att vi bland annat ska bli mer produktiva, 

lättlärda, problemlösande och kreativa (UNESCO 2015, 32). 

Richard Florida (2012), statsvetare och ekonomiprofessor, håller med då han 

anser att kreativitet är det som kommer att bygga en framgångsrik ekonomi och 

utveckla framtidens nödvändiga teknologi. Han menar också att kreativitet är viktigt 

för individen för att leva ett bättre, mer meningsfullt och fulländat liv (Florida 

2012). 

I LGR11 (Skolverket 2011, 7) framkommer kreativitet som ett önskvärt 

resultat av skolgång då ”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare”. I kursplanen för bild står bland annat i 

syftet att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt 

intresse för att skapa” (Skolverket 2011, 26). Det är sålunda ett önskvärt mål att 

barnen utvecklar sin kreativitet i skolan och i bildämnet. 

Samtidigt har skolan kritiserats för att hämma kreativiteten hos eleverna, vilket 

Robyn Gibson, docent vid University of Sidney inom Visual & Creative Arts 

Education, uppmärksammar i sin artikel ”The ‘art’ of creative teaching: implications 

for higher Education” i tidskriften Teaching in Higher Education (Gibson 2010, 

608). 

Eva Hoff, kreativitetsforskare sedan 20 år, har sammanställt hur 

klassrumskulturen, som innefattar både lärarrollen, omgivningen och uppgifterna, 

bidrar till utvecklande av kreativitet (Hoff 2014b, 319). Därför var det intressant att 

undersöka om det kunde urskiljas något samband mellan hur eleverna upplevde 

lärarnas bilduppgifter och klassrumskulturen och dessutom se om det fanns något 

samband med kreativitet hos eleverna. Detta kunde bidra med kunskap om hur man 

kan forma bilduppgifter och en klassrumskultur som utvecklar kreativitet. 

Då det är svårt att säga om något påverkar något annat utan extremt 

kontrollerade omgivningar och former ämnade studien undersöka om det fanns en 

skillnad i elevernas upplevda nivå av kreativitet med utgångspunkt i bildämnets 
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uppgifter och klassrumskulturen. För att få en uppfattning om den kreativa 

potentialen och se om det fanns ett samband med självskattningen av kreativitet hos 

eleverna lades även ett par tester i divergent tänkande och sammanbindande 

förmåga till. Divergent tänkande, förmågan att generera variationer och olika 

möjligheter, är viktig för den idégenererande fasen i den kreativa processen (Hoff 

2014a, 32). Den sammanbindande förmågan visar på associationsförmåga och enligt 

Hoff (2014b, 557) är detta tätt förknippat med den kreativa potentialen, samt är ett 

mått på den kreativa produkten. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om elevernas upplevda klassrumskultur, 

hur bilduppgifterna upplevs utveckla kreativitet, självskattningen av kreativitet och 

resultaten på kreativitetstester hänger samman. Klassrumskulturen avser hur 

eleverna ser på sina möjligheter att arbeta med bilduppgifterna, hur lärarna 

uppmuntrar dem att vara kreativa och ta risker, samt hur deras samarbete och 

respekt för klasskamrater ser ut.  

Studien innefattar följande frågeställningar: 

• Hur ser eventuella samband ut mellan elevernas uppfattning om 

klassrumskulturen och hur de upplever att bilduppgifterna utvecklar deras 

kreativitet? 

• Hur ser eventuella samband ut mellan elevernas uppfattning om 

klassrumskulturen och deras testresultat? 

• Hur rättvisande är elevernas uppfattning om sin kreativitet i förhållande till 

testresultatet? 

1.4 Forskningsöversikt 

Då arbetet i huvudsak varit inriktat på vad som kan främja kreativitet i bildämnet 

och hur psykologisk testning av kreativitet går till, är forskningsöversikten relaterad 

till detta. Framförallt var det intressant med vad som krävdes för att utveckla 

kreativitet i individen. Där har forskning om den kreativa personen varit värdefull. 

Framförallt antologin Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv av 

Eva Hoff, Ingegerd Carlsson m.fl gav en ingång till arbetet, både gällande 

utveckling av kreativitet i klassrummet och tester för att utvärdera kreativitet.  
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Sökandet om forskning gällande kreativitetstester bidrog med vilka tester som 

kunde vara intressanta för studien och möjliga att genomföra på elever i årskurs 8, 

samt hur man med nyare metoder att utvärdera resultat av kreativitetstester i 

divergent tänkande kommer närmare faktisk kreativitet. 

Hur kreativitet ses på inom bildämnet var intressant bara ur ett 

bakgrundsperspektiv och har inte använts till någon större del i arbetet. 

1.4.1 Den kreativa personen och kreativ utveckling 

Eva Hoff, lektor vid Institutionen för psykologi på Lunds Universitet har forskat om 

kreativitet i över 20 år, bland annat om vad som krävs av miljön för att man ska 

kunna vara kreativ, vilka personlighetsdrag som framträder hos kreativa personer 

och hur viss testning av kreativitet går till. Detta och mer finns att hitta i till exempel 

hennes artiklar ”Att skapa goda villkor för kreativ utveckling i den högre 

utbildningen: exempel från en kurs i psykologi”, 2011, ”Critical Creative Moments 

in Swedish Classrooms”, 2012 (huvudförfattare) och ”A meta-analysis of the 

relation between creative self-efficacy and different creativity measurements”, 2018 

(medförfattare). I antologin Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska 

perspektiv, 2014, har hon beskrivit resultat från både egen och internationell 

forskning.  

Ingegerd Carlsson, leg. psykolog, har doktorerat i psykologi om den kreativa 

personligheten. Idag undervisar och handleder hon om kreativitet och personlighet 

som professor vid Lunds universitet. Hon är författare till flera texter i antologin 

Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv, 2014. 

Teresa M. Amabile, professor i företagsekonomi på Harvard University med 

en fil.kand i psykologi, har forskat om kreativitet sedan slutet på 1970-talet. Hennes 

verk Creativity in context: update to “the social psychology of creativity”, 1996, 

sammanställer vad som behövs för att kreativitet ska uppstå och betonar tre 

nödvändiga delar som kan kopplas till den kreativa personen: motivation, 

kreativitetsrelevanta förmågor såsom divergent tänkande, samt talang för de 

domänspecifika färdigheterna, exempelvis att en konstnär behärskar sitt valda 

medium.  

Richard L. Florida är professor i statsvetenskap och ekonomi vid University of 

Toronto. Han har myntat begreppet The Creative Class (den kreativa 
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samhällsklassen) och leder även en privat konsultfirma, the Creative Class Group. I 

hans senaste verk, Rise of the Creative Class, Revisited (2012) argumenterar han för 

att alla människor är kreativa och att ett utvecklande av denna förmåga är det som 

leder till ett framgångsrikt samhälle, både ekonomiskt och hållbart.  

1.4.2 Kreativitetstester 

Marc A. Runco är professor i Creative Studies vid University of Georgia och har 

forskat om kreativitetstester i ca. 30 år. Han har tillsammans med Selcuk Acar, 

assisterande professor på The International Center for Studies in Creativity forskat 

om bland annat tester i divergent tänkande och vad som gör att studenter är mindre 

kreativa i skolan än på fritiden. Dessa ämnen tas upp i Divergent thinking as an 

indicator of creative potential, 2012 och A closer look at the creativity gap and why 

students are less creative at school than outside of school, 2017. 

Paul J. Silvia är professor inom psykologi på University of North Carolina, 

Greensboro. Han har bland annat forskat om reliabilitet av kreativitetstester, Några 

av hans verk är Assessing creativity with divergent thinking tasks: exploring the 

reliability and validity of new subjective scoring methods, 2008 och Assessing 

creativity with self-report scales: a review and empirical evaluation, 2011. 

1.4.3 Kreativitet i bildämnet 

Anders Marner, professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik, går 

i sin artikel ”Kreativitet och bildundervisning”, 2000, in på hur synen på kreativitet, 

samt dess vara eller icke vara, har växlat med bildundervisningens olika roller 

genom den svenska skolans historia. Han redogör också för flertalet projekt, bland 

annat Discipline Based Art Education (DBAE), som undersöker hur de estetiska 

ämnena vidgar individens förmågor att bland annat vara flexibel och acceptera 

många olika lösningar (Marner 2000, 109). 

Anne Harris, lektor på utbildningsfakulteten på Monash University och Mark 

Ammermann, konstnär, har skrivit artikeln ”The changing face of creativity in 

Australian education”, 2016, där de konstaterar att den traditionella synen på 

disciplinär konstutbildning i skolan och dess samhörighet med kreativitet börjar gå 

skilda vägar. De menar att behovet av att kvantifiera kreativitet och dess närvaro i 

skolor ökar och deras artikel spårar därför konsekvenserna för bland annat 
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lärarutbildningen, läroplaner och pedagogisk utveckling (Harris och Ammermann 

2016, 103). 

 

Hoff (2014b, 331) påpekar att det än så länge inte har forskats så mycket om hur 

vanliga elever i skolan uppfattar att deras kreativitet utvecklas och vilket stöd de får 

av läraren i denna utveckling. Denna uppsats är ett litet bidrag till detta fält. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1 Kreativitet 

I Nationalencyklopedin belyses att kreativitet är en potential som visar sig i det 

vardagliga nyskapandet för att lösa problem. Det kan vara till nytta både i korta och 

långa tidsperspektiv och för en mindre eller större grupp människor. Det är också 

tack vare kreativiteten som vi har kunna sprida oss över jorden och göra alla de 

förändringar i livsmiljön som har krävts. Kreativitet är en neutral förmåga som kan 

användas både till att göra gott och ont. (Nationalencyklopedin, kreativitet) 

Harris och Ammernamm (2016, 103) konstaterar att kreativitet är ett diffust 

begrepp som är svårt att klart och tydligt definiera inom utbildningssektorn. De 

menar att ”contemporary creative education sees it as simultaneously a skill, 

capacity, talent, habit and work skill” (Harris och Ammermann 2016, 110). 

Marner (2005, 30) menar att kreativitet präglar vardagen när vi löser problem 

på för oss nya sätt och gör något speciellt av livet istället för att konstant gå i samma 

hjulspår. Att styra över oss själva är både demokratiskt och kreativt. Och för att 

dagens fantasi skall bli morgondagens verklighet så krävs kreativitet (Marner 2005, 

30). 

Även Vygotskij (1995, 17) uttalade sig om kreativitet och menade att alla 

fantasier är hämtade från verkligheten. Följden blir att kreativitet är att kombinera 

ihop nya kreationer från redan kända ting till något nytt och användbart i situationen 

(Vygotskij 1995, 41).  

Vad som är kreativt i situationen beror då också på hur grundförutsättningarna 

ser ut. Hoff (2014a, 29) som har sammanställt många forskares resultat, delar upp 

kreativitet i olika grader: minikreativitet (mini-c), liten kreativitet (small-c), 

professionell kreativitet (pro-c) och stor kreativitet (big-c).  
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Med mini-c menas att en individ skapar en ny personlig insikt genom 

erfarenheter och händelser (Hoff 2014a, 29). Small-c innebär att man gör någonting 

nytt och nyttigt för sig själv eller närmaste omgivning, pro-c att man bygger vidare 

inom en befintlig domän, exempelvis som konstnär inom en befintlig stil och big-c 

att man skapar någonting som är nytt och nyttigt för världen, bryter helt ny mark 

och förändrar sin domän (Hoff 2014a, 29).  

Alla grader av kreativitet kan således finnas på en och samma gång i en individ 

och troligen kommer de flesta upp i small-c eller pro-c under sitt liv.  

1.5.2 Kreativ klassrumskultur 

Hoff (2014b, 319) nämner att internationell forskning har en samstämmighet kring 

hur en kreativitetsfrämjande kultur i skolan ser ut. Hon sammanfattar detta i åtta 

aspekter att ta hänsyn till i klassrummet. 

1.5.2.1 Flexibilitet i metod, struktur och attityd  

Hoff (2014b, 321) menar att elever lär sig på olika sätt och att det bör finnas en 

variation i arbetssätt och en flexibel inställning till regler. Det är inte så mycket 

fokus på rätt eller fel, utan arbetsuppgifterna har många frågor och svar. Dessa 

öppna, undersökande uppgifter bör kunna utföras på ett individuellt sätt, men ha en 

tydlig riktning och avgränsning för att relatera till mål som ska följas upp (Hoff 

2014b, 321).  

1.5.2.2 Uppmuntran av kreativitet  

Hoff (2014b, 322) anser att lärare aktivt bör uppmuntra eleverna att komma med 

originella eller ovanliga lösningar. Även omförhandling av regler eller nya idéer på 

hur man kan arbeta bör välkomnas. Elevens lust att utforska och prova nytt kan 

strypas av att ha många uppgifter där läraren betonar hur man ska göra och att det 

ska bli rätt (Hoff 2014b, 322).  

1.5.2.3 Utmaningar och risker  

Enligt Hoff (2014b, 322) behöver lärare uppmuntra eleverna att utmana sig själva, 

så att de inte alltid gör på samma sätt för att det är tryggt. Eleverna vågar oftare ta 

sig an större utmaningar om de själva har drivit fram idén eller gjort ett val i början 

av uppgiften (Hoff 2014b, 323). Eleverna måste våga testa sig fram, vilket också 
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innebär att de borde tränas i att göra fel utan att beläggas med skam. Läraren bör 

också uppmuntra eleverna att försöka igen om de misslyckas (Hoff, 2014b, 323).  

1.5.2.4 Självständighet i lärandet  

Om eleverna känner att de har kontroll över skolarbetet, det vill säga förstår 

läroplansmål, planerar sina uppgifter och genomförande av dem, samt utvärderar sitt 

arbete, så bidrar detta till både lärande och kreativitet (Hoff 2014b, 324). Kreativitet 

handlar om att gå sin egen väg och vara självständig. Centralt är också att 

motivationen kommer inifrån, vilket gör att lärares utvärderingar av eleverna (i 

många fall betyg) verkar hämmande (Hoff 2014b, 324). Eleverna behöver känna att 

de arbetar för sin egen skull snarare än för att någon ska tycka att de är duktiga. När 

elever gör något efter en lärares ”mall” är oftast målet att göra det så likt som 

möjligt (Hoff 2014b,325). Detta kan träna finmotorik men har lite eller inget med 

kreativitet att göra (Hoff 2014b,326.).  

1.5.2.5 Samarbete i lärandet  

Hoff (2014b, 326) påpekar att både grupparbeten i större projekt och att hjälpa 

varandra fortlöpande i individuella uppgifter är viktigt. Eleverna upptäcker då hur 

olika förmågor behövs till olika delar i ett projekt och det blir mindre fokus på 

individuell konkurrens. Elever kan även göra uppgifter till varandra (Hoff 2014b, 

326). 

1.5.2.6 Öppenhet mot andra  

Eleverna bör ha ett respektfullt klimat i klassrummet där de kan komma med både 

mer eller mindre genomtänka idéer utan att riskera att bli skrattade åt (Hoff 2014b, 

327). Läraren bör också se till att vara tillgänglig och intresserad av eleverna. 

Öppenheten kan ökas genom lekfullhet och humor (Hoff 2014b, 327).  

1.5.2.7 Inflytande  

Hoff (2014b, 327) menar att det är viktigt att eleverna är med och fattar beslut. 

Eleverna bör ha ett verkligt inflytande kring lärandets innehåll, utvärderingar och 

mål. Lärare bör visa att de tycker att elevernas idéer är viktiga och att de gärna 

lyssnar på dem (Hoff 2014b, 328). 
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1.5.2.8 Kunskap  

För att vara kreativ behöver man fortlöpande utveckla och bygga på existerande 

kunskap och använda sin nyfunna förståelse på många olika sätt (Hoff 2014b, 328).  

Det kreativa klassrumsklimat Hoff beskriver innehåller alltså både lärarrollen, 

eleverna och uppgifterna. Hypotesen för denna studie är att elever som anser att de 

arbetar i en kreativitetsfrämjande klassrumskultur är mer kreativa. 

1.6 Metod 

1.6.1 Tillvägagångssätt 

Då studiens utgångpunkt var att jämföra de två lärarnas elevgrupper för att se om 

det fanns skillnader i hur kreativa de var och vilken uppfattning de hade om 

klassrumskulturen, så valdes metod efter detta. En så liten bias (skevhet på grund av 

ett icke representativt urval) som möjligt var önskvärt eftersom det handlade om en 

jämförande studie. Detta kunde bara åstadkommas med fler deltagare från båda 

lärarna, då det annars hade behövts förstudier för att hitta ett mindre antal elever 

som tillsammans representerade klassens samlade åsikter. Utan förstudier var det 

stor risk att de elever som ansåg sig vara kreativa eller hade ett stort intresse för 

bildämnet hade varit mer intresserade att vara med i studien. Detta skulle då troligen 

leda till ett resultat som hade mer med elevernas inre motivation att göra och mindre 

med lärarnas uppgifter.  

Då en mätning om samband och skillnader var fokus, och deltagarantalet 

behövde vara relativt stort, valdes kvantitativ metod, grundad med Brymans (2018, 

223) argument om att kvantitativa metoder inriktas på specifika faktorer, där bland 

andra mätning och samband är de viktigaste.  

De metoder som var användbara för insamling av empiri från eleverna var 

antingen strukturerade intervjuer eller enkäter. För att minska tiden för insamling, 

samt för att undvika påverkan i svaren på grund av intervjuaren, eller respondentens 

rädsla för att kopplas samman med svaren, så valdes enkäter (Bryman 2018, 257). 

Med förhoppningen att minska mängden bortfall så valdes att genomföra enkäten på 

plats i klassrummet, istället för att skicka hem en postenkät, då Bryman menar att 

just postenkäter, eller enkäter som inte besvaras på plats, har ett större 

bortfallsproblem (Bryman 2018, 290). Testerna som skulle genomföras för att 



 

10(36) 

 

utvärdera den kreativa potentialen behövdes också göras på plats för att inte 

eleverna skulle få hjälp av andra i sin närhet.  

Resultatet på kreativitetstesterna behövde kunna kopplas samman med 

enkäterna. Därför valdes att genomföra enkät och tester i en session, på ett och 

samma papper, för att på så sätt hålla ihop svaren. 

Det hade varit önskvärt att använda årskurs 9 med nära tre års relation till 

läraren, för att tydligare kunna se eventuella skillnader och samband mellan 

bilduppgifterna, klassrumskulturen och kreativitet. Då detta inte var möjligt på 

grund av att den ena läraren hade alla klasser i årskurs 9, så valdes istället årskurs 8. 

En av lärarna hade dock bara en av klasserna i denna årskurs. Det avgjorde att ca 25 

elever från vardera läraren kunde vara med i studien. 

Undersökningsdagarna sattes till den 26 och den 29 november i samråd med 

lärarna, då det var dessa dagar eleverna hade sin bildlektion. Då eleverna var 

minderåriga var en förmyndares medgivande nödvändig för att de skulle få vara 

med i studien. De hade därför veckan innan blivit upplysta om studien och fått med 

sig ett samtyckesformulär hem som de skulle ta med påskrivet följande vecka. I den 

första klassen ville 20 elever delta. I den andra klassen ville knappt hälften delta. Då 

detta var den lärare som hade övriga klasser i årskurs 8 tillfrågades ytterligare en av 

klasserna, vilket gav totalt 18 elever för dessa båda klasser.  

För att ha något att jämföra elevernas resultat med och se om samband kunde 

hittas mot deras uppfattning om huruvida bildämnets uppgifter utvecklar 

kreativiteten gjordes även en ostrukturerad intervju med lärarna där de fick redogöra 

för vilka uppgifter som eleverna hade haft under deras tre terminer. Den första 

läraren (L1) berättade om sina uppgifter och svaren antecknades på plats, med full 

insyn av läraren att de skrevs ner korrekt. Den andra läraren (L2) hade alla 

uppgifterna på stenciler som delades ut till eleverna. Dessa uppgifter tolkades och 

sammanställdes för studien. Tanken var att lärarnas uppgifter med hjälp av Hoffs 

kriterier gällande bilduppgifterna skulle kunna poängsättas och jämföras med 

elevernas tester för att identifiera samband.  

Dock var det många elever som glömde att ta med sig samtyckesformuläret på 

undersökningsdagarna. Då det skulle vara omöjligt att ha ytterligare tillfällen för 

undersökning på grund av testerna, som eleverna då kunde få reda på av 

klasskamrater och förbereda sig för, fick studien ett stort bortfall. Antalet enkäter 
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uppgick till enbart 17 för båda lärarna sammanlagt – tolv från den första lärarens 

klass och fem från de övriga två. Detta låga antal gjorde att studien fick ändras om 

till att först och främst jämföra gruppen som helhet. Att poängsätta lärarnas 

uppgifter efter hur de uppfyllde Hoffs kriterier var därför inte längre nödvändigt för 

studiens syfte. Dock kunde det fortfarande vara intressant med bilduppgifterna som 

en förklaring på ett högre plan till eventuella skillnader i svar mellan elevgrupperna. 

Därför finns de med som Bilaga 2. 

1.6.2 Urval av kreativitetstester 

Det har på senare tid forskats mycket om hur man testar kreativitet, vilket visas i 

exemplen nedan. Då kreativitet är ett mångfacetterat begrepp och tillika svårt att 

mäta finns det inte en komplett metod som kan utvärdera alla aspekter av kreativitet, 

utan det finns idag fem områden som mäter varsin del, dock något överlappande. 

Dessa områden är divergent tänkande, omarrangerande förmåga, sammanbindande 

förmåga, självskattningsformulär och expertbedömning av produkter. (Hoff et.al. 

2014, 549) 

Runco har specialiserat sig på divergent tänkande, som är ett sätt att testa den 

kreativa processen (Runco och Acar 2012). Dessa tester inriktar sig i huvudsak på 

tre, men ibland fyra kriterier (Hoff et.al. 2014, 545):  

• flöde (förmåga att komma på en mängd idéer)  

• flexibilitet (variation på idéerna)  

• originalitet (hur nyskapande)  

• elaborering (utveckling och detaljrikedom i idéerna)  

Runco och Acar (2012) menar att de kriterier som är mest indikativa för 

kreativitet är flexibilitet och originalitet. Dock är hur man poängsätter svaren i dessa 

tester också föremål för mycket forskning. Benedek, Mühlmann, Jauk och Neubauer 

(2014) redogör för många av metoderna. En äldre metod innebär att man räknar 

ihop antal svar (flöde), antal grupperingar (flexibilitet) och hur unika svaren i 

testgruppen är (originalitet) (Benedek et.al. 2014, 2). Ibland räknar man även med 

och ger extra poäng för detaljer (elaborering) (Hoff 2014, 545). Problemen med 

denna metod är att flöde är direkt korrelerat med höga poäng – höga poäng ges till 

de som har högt flöde, trots att de inte nödvändigtvis är speciellt originella (Benedek 

et.al. 2014, 2). Nyare metoder innebär att deltagarna får välja ut ett antal svar som 
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de anser vara mest kreativa vilket tar bort flöde ur ekvationen, eller att externa 

domare som har blivit upplärda i vad som eftersöks (nytt och användbart) får 

betygsätta de unika svaren, det vill säga de idéer som bara en person har kommit på 

(Benedek et.al. 2014, 6).  

Test i sammanbindande förmåga undersöker testpersonens förmåga att binda 

ihop element till en helhet och är ett sätt att testa den kreativa produkten (Hoff et.al. 

2014, 547).  

Frågeformulär, till exempel självskattningsformulär, är ett sätt att testa den 

kreativa personen (Hoff et.al. 2014, 553). 

1.6.2.1 Mätinstrument 

Baserat på informationen ovan valdes tre olika sätt att mäta variabler som kan 

kopplas till kreativitet.  

En enkät med upplevd klassrumskultur i relation till bildämnet, om eleverna 

anser att bilduppgifterna utvecklar kreativitet, samt självskattning i kreativitet. 

Frågorna utformades för att förhoppningsvis komma åt de åtta aspekterna som Hoff 

(2014b, 319) menar är utvecklande för kreativiteten. Detta kunde ge en indikation 

på hur eleverna upplevde bilduppgifterna, samt om de ansåg att kreativiteten 

utvecklades av dem. För att eventuellt öka svarsfrekvensen från eleverna samt för 

att lätt kunna bearbeta resultaten hade enkäten bara stängda frågor (Bryman, 2018, 

316). 

Ett test i divergent tänkande, taget från ett batteri av tester kallat Torrance Test 

of Creative Thinking (TTCT). Detta mätte den kreativa processen (Hoff et al. 2014, 

545). Eleverna fick under tio minuter komma på så många olika 

användningsområden för ett vardagsföremål som de kunde. I denna studie användes 

ett mjölkpaket. 

Ett test i sammanbindande förmåga, inspirerad av Creative Thinking-Drawing 

Production (TCT-DP). Detta kunde ge en indikation på associativa och 

kombinerande förmågor (Hoff et al. 2014, 547). Eleverna fick färdigställa en bild 

som redan innehöll ett fåtal detaljer. 

Innan den första undersökningsdagen testades enkäten och testerna på en pojke 

i årskurs 8 i en annan skola, vilket visade att de kunde förstås på det sätt som 

ansågs. Enkäten och testerna finns i Bilaga 1 i rapporten. 
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1.6.3 Etiska överväganden 

Enligt forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2002, 6) finns det fyra huvudkrav för etisk forskning: information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. I överenstämmelse med dessa sattes ett informations- 

och samtyckesformulär samman att delas ut till de elever som ingick i studien och 

ett annat till de två lärarna. Dessa finns som Bilaga 3 och 4 i rapporten. 

Lärarna tillfrågades om deltagande i studien vad gällde att mer i detalj beskriva 

sina respektive uppgifter. De fick veta att de närsomhelst kunde avbryta medverkan 

i studien, samt att deltagandet var helt anonymt. Då det från början var tänkt som en 

helt jämförande studie var det viktigt att de inte kände sig påhoppade, utan skulle se 

detta som en möjlighet att utveckla sina uppgifter om det visade sig att det var stora 

skillnader i den kreativa utvecklingen – och det var heller inte självklart vilkens 

uppgifter som var mest utvecklande då många aspekter vägdes in. Efter att studien 

ändrades om fick detta mindre betydelse. 

Eleverna blev tillfrågade om de var intresserade av att delta i studien, fick veta 

att deras deltagande var helt frivilligt och att de kunde avbryta medverkan utan 

anledning närhelst de önskade. Enkäterna och testerna var också helt anonyma – 

endast vilken klass de tillhörde var intressant för att kontrollera resultaten mot 

lärarnas bilduppgifter.  

De kreativa testerna kunde sätta viss press på eleverna. Testet i divergent 

tänkande (att komma på så många användningsområden till ett mjölkpaket som 

möjligt) kunde ses som ett stressande moment då det fanns 40 rader att fylla i. Vid 

provtillfällena fick de därför reda på att de inte behövde komma på 40 olika sätt, 

utan bara så många som de ville. Före testet i sammanbindande förmåga (att binda 

samman ett antal element till en bild) fick de också veta att det inte behövde bli en 

verklighetstrogen bild, utan helt OK om det blev lite tokigt. 

1.6.4 Analysmetoder 

Resultaten av testet i divergent tänkande, där eleverna skulle komma på så många 

användningsområden som möjligt för ett mjölkpaket, kvantifierades med en 

summativ subjektiv bedömning av unika idéer (de som bara en person har kommit 

på) enligt metoden som Benedek Mühlmann, Jauk och Neubauer redovisar för i sin 

studie (2014, 6). Summativ, subjektiv bedömning har visat på hög reliabilitet enligt 
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Plucker, Quan och Wang (2011, 10). Idéerna fick poäng från 0 till 3 där 0 innebar 

att det inte var originellt alls, eller helt oanvändbart. Liknande idéer fanns i det 

redan borttagna resultatet och idéerna var bara ytterligare en variation av dessa. 1 

var något mer originellt och användbart, 2 ytterligare ett steg upp och 3 var mycket 

originellt och användbart. Det var osannolikt att idéer på nivå 3 skulle ha hittats på 

av ytterligare elever även om det hade varit en större testpool. 

Hänsyn togs till att eleverna var unga i det att de bara behövde komma på 

small-c idéer, det vill säga något som var användbart för dem själva eller någon i 

deras omgivning, för att få högre poäng för sina idéer. Poängsättningen gjordes utan 

att veta vilka svar som härrörde till vilka elever, för att det skulle ske så objektivt 

som möjligt. Dock var det på grund av resursbrist inte möjligt med flertalet domare, 

utan testet bedömdes av en person. 

Resultaten av testet på sammanbindande förmåga, där eleverna skulle 

färdigställa en bild där några detaljer redan var ritade, kvantifierades med hjälp av 

ett antal kriterier. Dessa kriterier står i Hoff, Carlsson och Rasulzadas artikel (2014, 

572) och är:  

• Fortsättningar 

o Hur mycket har testpersonen använt eller fortsatt på de linjer som 

finns i bilden? 

• Nya element 

o Hur mycket har testpersonen lagt till nya element, symboler och 

figurer i bilden? 

• Kopplingar gjorda med en linje 

o Hur mycket har testpersonen kopplat samman de linjer som finns? 

• Kopplingar utförda för att skapa ett tema  

o Hur mycket har testpersonen försökt att skapa ett sammanhängande 

tema med en figur, eller ett sammansatt tema av delar? 

• Gränsbrytning av ramen 

o Hur mycket har testpersonen gjort detaljer utanför ramen? 

• Humor i målningen  

o Hur mycket skapar bilden en humorrespons? 

• Humor i titeln  
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o Hur mycket skapar titeln en humorrespons? 

• Manipulering, surrealism och abstraktion hos bilden  

o Hur mycket skiljer sig bilden från verkligheten? 

• Originalitet hos bilden  

o Hur många unika och okonventionella inslag finns i bilden? 

• Originalitet hos titeln  

o Hur många unika och okonventionella inslag finns i titeln? 

Bilderna tilldelades 0–4 poäng på varje kriterium. Varje kriterium poängsattes 

för sig genom alla bilder samtidigt, istället för att titta på en bild i taget och 

poängsätta den separat, för att lättare jämföra och ge samma poäng för liknande 

nivåer. Alla poäng sågs dessutom över minst två gånger för varje kriterium för att 

säkerställa att de hade blivit rättvist utdelade, i det fall någon bild på vägen gjorde 

att poängfördelningen kändes skev. 

Resultaten av enkäten kvantifierades med hjälp av svarsalternativens numerära 

värde. 

Alla ingående variabler, det vill säga summan av de första åtta frågorna i 

enkäten (totala klassrumskulturen), skattningen på hur bilduppgifter utvecklar 

kreativitet, den egenskattade kreativiteten och poängen på de båda testerna, 

analyserades sedan med bivariat korrelationsanalys i statistikprogrammet SPSS för 

att hitta samband (Bryman 2018, 416). Bivariat korrelationsanalys jämför två 

variabler åt gången för att undersöka om de är relaterade till varandra. Programmet 

jämför dem och resultatet blir två värden: 

• r, som visar styrkan på sambandet och har ett värde mellan 0 – 1 där 1 är ett 

perfekt samband (Bryman 2018, 417). r kan också vara negativt, vilket 

innebär att en ökning av en variabel innebär en minskning av den andra. 0 

innebär i båda fallen ett obefintligt samband. r kan kvadreras för att få fram 

ett procentuellt värde av sambandet – ett r på 0,5 skulle alltså innebära att 

25 % av variationerna i den ena variablerna är beroende av variationerna i 

den andra (Bryman 2018, 419). För att påvisa stora samband vill man alltså 

ha en siffra så nära 1 som möjligt. 

• p är ett värde på signifikansnivå, vilket innebär hur sannolikt det är att 

resultatet har uppstått ur slumpen (Bryman 2018, 424). Värdet går mellan 0 
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– 1 och här vill man ha ett värde så nära 0 som möjligt för att kunna säga att 

det finns ett samband. En siffra på 0,05 brukar anges som brytpunkt för att 

man ska kunna ha tillit till resultatet (Bryman 2018, 424). Den siffran 

innebär att högst 5 av 100 stickprov får visa värden som inte stämmer 

överens med den övriga testade gruppen. 

När man redovisar dessa värden skriver man ut både r- och p-värden, samt hur 

många värden som har jämförts, n. Exempelvis: r = .650, n = 17, p = .03. Värdena i 

exemplet innebär att 17 stycken värden per variabel har testats mot varandra. 0,652 = 

42,25 % av värdeförändringen i den ena variabeln beror på att det finns ett samband 

till förändringar i den andra variabeln (det vill säga, om den ena variabeln blir högre 

så blir i 42,25 % av fallen den andra variabeln det också – resterande 

värdeförändringar beror på andra variabler). Vid stickprov skulle som mest 3 av 100 

visa fel. 

1.6.5 Problematik 

Redan från början stöttes det på problem, då eleverna glömde samtyckesformuläret 

som delades ut en vecka innan, vilket gjorde att det slutliga antalet godkända 

enkäter endast blev 17 stycken: tolv från L1:s klass och fem från L2:s.  

Det fanns alltså en stor urvalsbias i vilka som fick göra enkäten och testerna, 

då framförallt gruppen som hade L2, med bara fem respondenter, inte kan sägas ha 

varit ett representativt urval av eleverna. Därför ändrades studien om till att 

framförallt jämföra inom gruppen som helhet istället för att enbart jämföra två 

grupper mot varandra. 

Testet i divergent tänkande är en del av ett större batteri och ger som enskilt 

test sannolikt inte ett lika välgrundat resultat som alla testerna tillsammans. Det 

fanns också ett störande moment i L2:s klasser, då de flesta eleverna inte ville eller 

kunde delta och därför fortsatte med sina bilduppgifter, pratade och gick runt i 

klassrummet samtidigt som respondenterna gjorde testerna. I efterhand kan det 

konstateras att det hade varit lämpligare att utföra testerna i ett separat rum. 

Testresultaten hade möjligen blivit annorlunda om flera bedömare hade arbetat 

med poängsättningen, antingen för sig själva eller genom gemensam diskussion. 
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2 Resultat 

2.1 Klassrumskulturen och upplevelsen av att bilduppgifterna 

utvecklar kreativitet 

Elevernas enkätsvar på hur de upplevde klassrumskulturen och hur mycket de ansåg 

att bilduppgifterna utvecklade kreativiteten gav värden enligt Figur 1. Eleverna har i 

figuren fått beteckningen E och ett nummer, där E1-E12 hade lärare L1 och 

resterande lärare L2.  

 

Figur 1 - Resultat av enkätsvar gällande totala poäng på klassrumskultur och om eleverna upplevde att 

bilduppgifterna utvecklar deras kreativitet. 

Enkätens frågor innefattade bland annat hur eleverna blev uppmuntrade att 

vara kreativa och testa sig fram, hur man respekterade och samarbetade med sina 

klasskamrater och hur mycket de kände att de kunde bestämma själva i hur 

bilduppgifterna utfördes. Enkäten finns att tillgå i Bilaga 1.  

De första åtta frågorna gällde klassrumskulturen och svaren kunde graderas 

med ett värde från 1 till 5. Max poäng som eleverna kunde ge på klassrumskulturen 

var alltså 40. Medelvärdet för de 17 eleverna blev 28,9. 

Fyra elever utmärkte sig med att svara högt i förhållande till de andra gällande 

klassrumskulturen, med ett totalt värde av 34 eller högre. Tre av dessa, E2, E5 och 

E17 ansåg också att bilduppgifterna var utvecklande för kreativiteten. E7, som 

svarade något över medel, höll med dem. De flesta elever svarade dock en neutral 

trea på frågan om bilduppgifterna. Endast E16, som svarade något under medel 

gällande klassrumskulturen, ansåg att bilduppgifterna inte var så utvecklande.  
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Figur 2 – Medelvärden för enkätsvaren om klassrumskultur 

Medelvärdet på de frågor som handlade om klassrumskultur, se Figur 2, var 

mellan 3,7 och 3,9 för fråga 1 till 4. Dessa handlade om i vilken grad eleverna ansåg 

sig ha tillräckligt med kunskap för att utföra bilduppgifterna, flexibilitet i hur 

uppgifterna kunde utföras, om läraren uppmuntrade dem att vara kreativa och om de 

ansåg att uppgifterna var utmanande. Medelvärdet på fråga 5 till 8 var något lägre, 

mellan 3,2 och 3,6. Här fick de redogöra för i vilken grad de blev uppmuntrade att 

testa sig fram eller ta risker, hur mycket självbestämmande de hade, om de ansåg att 

det fanns respekt för varandra i klassrummet samt om de samarbetade med sina 

kamrater (även i uppgifter med enskilda inlämningar).  

Även om studien inte gick in för att jämföra L1:s och L2:s klasser i detalj så 

var det intressant att notera skillnaden i enkätsvar. Fråga 1 till 6 som handlade om 

uppgifternas utformning och hur läraren agerade för att uppmuntra kreativitet och 

risktagande hade något högre medelvärde i L2:s klasser, medan samarbete och 

respekt var markant lägre. L2:s respondenter var de enda som hade 1:or i 

enkätsvaren gällande klassrumskulturen. 
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2.2 Elevernas testresultat i relation till klassrumskultur 

2.2.1 Sammanbindande förmåga  

Testet i sammanbindande förmåga gick ut på att färdigställa en bild som hade ett 

antal detaljer ritade, enligt Figur 3. 

Bilderna för de fyra elever som hade skattat klassrumskulturen högst finns i 

Figur 4 till Figur 7. 

E2

 
Figur 4 – ”Happy Life” 

E5

 
Figur 5 - ”Mohammed på kullen” 

 

 

 

Olika användningsområden! (Tid: 10 minuter) 

Skriv så många olika användningsområden som du kan komma på för ett mjölkpaket! 

1. _____________________________________ 21. ____________________________________ 

2. _____________________________________ 22. ____________________________________ 

3. _____________________________________ 23. ____________________________________ 

4. _____________________________________ 24. ____________________________________ 

5. _____________________________________ 25. ____________________________________ 

6. _____________________________________ 26. ____________________________________ 

7. _____________________________________ 27. ____________________________________ 

8. _____________________________________ 28. ____________________________________ 

9. _____________________________________ 29. ____________________________________ 

10. ____________________________________ 30. ____________________________________ 

11. ____________________________________ 31. ____________________________________ 

12. ____________________________________ 32. ____________________________________ 

13. ____________________________________ 33. ____________________________________ 

14. ____________________________________ 34. ____________________________________ 

15. ____________________________________ 35. ____________________________________ 

16. ____________________________________ 36. ____________________________________ 

17. ____________________________________ 37. ____________________________________ 

18. ____________________________________ 38. ____________________________________ 

19. ____________________________________ 39. ____________________________________ 

20. ____________________________________ 40. ____________________________________ 

 

Gör en bild med hjälp av de detaljer som finns! (Tid: max 10 minuter) 

Det finns inga rätt eller fel, och det är OK om det blir lite tokigt.  

Skriv en titel till din bild när du har gjort klart den.  

Titel:___________________________________________________________________________ 

Figur 3 – Ursprunglig bild i testet i sammanbindande förmåga 
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E11

 
Figur 6 - ”Soluppgång” 

E17

 
Figur 7 - ”Alla streck i universom [sic]” 

E2:s bild utmärkte sig genom att de existerande detaljerna upprepades för att 

skapa en miljö. E17 var den enda eleven i hela gruppen som förflyttade sig ut i 

rymden. E5 och E11 ritade bilder som innehöll mer konventionella, världsliga 

miljöer, men där E5 lade till en glad gubbe i kullen som både gav bilden ett 

humorelement och gjorde den övernaturlig. 

 De fyra elever som skattade klassrumskulturen lägst producerade bilder som 

återfinns i Figur 8 till Figur 11. 

E3

 
Figur 8 – ”Miljö” 

E6

 
Figur 9 – ”en go blandning” 
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E9

 
Figur 10 – ”The UFO is takin over!” 

E13

 
Figur 11 - ”lekplatsen” 

E3, E9 och E13 gjorde i grunden konventionella miljöer, men både E9 och E13 

lade till något surrealistiskt eller humoristiskt. E9 ritade dit ett UFO och E13 ett hus 

som är byggt på sned på en kulle, där en person på taket kastar en rugbyboll till sin 

kamrat och ropar ”Fånga”. 

Av de 17 eleverna hade sju valt att tolka den taggiga detaljen som berg. Två 

elever såg ovalen som ett UFO, två som en fjäril och två som en sol. Fler bilder kan 

ses i analysdelen.  

2.2.2 Divergent tänkande 

Testet i divergent tänkande gick ut på att eleverna skulle komma på så många 

användningsområden för ett mjölkpaket som de kunde på tio minuter. 

Det fanns en del problem i detta test. Dels var det för eleverna i L2:s klasser 

(E13-E17) stökiga omgivningar och svårt att kontrollera att de faktiskt lade all tid 

som de skulle på testet. Dels verkade en del av eleverna i alla tre klasserna 

missförstå testet. Svaren innehöll därför många sätt att använda mjölken (dricka 

den, dränka folk med den, experimentera med den).  

Det är specificerat i testet att ursprungssyftet med mjölkpaketet (att förvara 

mjölk i) skulle tas bort om det återfanns i svaren. Nu togs även ursprungssyftet med 

mjölk bort om den fanns med (till exempel att dricka, att ha till fika och liknande). 

Däremot behölls svar där det fanns något annorlunda syfte att använda mjölken på 

då det inte specificerades i frågan att paketet var tomt. Det togs dock bort flera svar 

som inte var faktiska användningsområden för mjölkpaketet (exempelvis att hoppa 

på det, att cykla med det, att ha det stående i skåpet, att lägga det i väskan). Det vill 
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säga sådana svar där det inte fanns ett tydligt syfte bakom varför man gjorde något 

med mjölkpaketet, eller där mjölkpaketet kunde ersättas med i princip vilket annat 

föremål som helst. Det togs också bort svar där mjölkpaketet skulle slängas eller 

återvinnas då detta inte är ett användningsområde. 

Antal godtagbara svar, även kallat flöde, sträckte sig från ett till 26 svar med 

ett medelvärde på ca 10,65 och ses i Figur 12 nedan. 

  

 

Figur 12 – Antal godtagbara svar (flöde) i relation till uppskattad klassrumskultur 

De mest frekventa svaren att använda mjölkpaketet till var: 

• bägare/glas (sju elever) 

• lägga pennor i/pennburk (sex elever) 

• ha som förvaringsask/låda (sex elever) 

• klippa sönder i former (sex elever) 

• göra en bil av det (sex elever) 

• rita/skissa/måla av (sex elever) 

Av de sex elever som svarade att man skulle rita/skissa/måla av mjölkpaketet 

var tre från L2:s klasser (totalt fem elever i svarsgruppen) vilka har detta som en 

faktiskt bilduppgift. Det är också troligt att denna uppgift är välkänd på skolan. Det 

är sålunda naturligt att just detta användningsområde kom upp. 
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De tre elever som hade flest unika svar, det vill säga användningsområden som 

ingen annan i testgruppen hade kommit på, var E2, E8 och E17. Exempel på dessa 

unika svar var: 

• Ha som odlingskruka 

• Göra en mask 

• Ha som måltavla 

• Mata katter med 

• Gömma knark i 

• Städa bänkar med 

• Använda som ett kvinnligt könsorgan 

• Döda insekter med 

• Slå andra med 

• Läsa faktatexten på baksidan 

E2 och E17 var de två som hade högst flöde med sina 26 respektive 22 svar. 

E3 hade många svar, men färre unika. E8 var den som hade fjärde högst flöde. 

Många svar gav alltså en större chans att få fler unika svar i denna grupp. 

2.3 Elevernas självskattade kreativitet 

Enkätfrågan där eleverna ombads uppskatta sin kreativitet ställdes för att se om en 

elev som ansåg sig kreativ faktiskt fick höga poäng i testerna. Resultatet av 

elevernas självskattade kreativitet visas i Figur 13 nedan.  

 

 

Figur 13 – Elevernas självskattade nivå av kreativitet 

E1 och E17 ansåg sig båda mycket kreativa; E5 såg sig inte alls som kreativ. 

En jämförelse med resultatet i testerna finns i analyskapitlet, då testerna måste 

genomgå en analys för att kunna poängsättas. 
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3 Analys av resultatet 

3.1 Hur ser sambanden ut mellan elevernas uppfattning om 

klassrumskulturen och hur de upplever att bilduppgifterna 

utvecklar deras kreativitet? 

Med en bivariat analys på värdena i Figur 1 på sidan 17 kunde det utläsas att det 

fanns en signifikant positiv korrelation mellan ju högre eleverna skattat 

klassrumskulturen och upplevelsen att bilduppgifterna utvecklade kreativitet (rs = 

.593, n = 17, p = .012). Detta kan också uttryckas som att ca 35 % av variationerna i 

hur eleverna upplevde att bilduppgifterna utvecklade deras kreativitet kan förklaras 

av hur de skattade klassrumskulturen. Det fanns sålunda ett medelstarkt samband: 

en högre skattad klassrumskultur gjorde generellt att eleverna tyckte att 

bilduppgifterna var mer utvecklande och vice versa. Det som var intressant i att det 

fanns en viss skillnad i hur de två lärarnas elevgrupper svarade visade sig när de 

enskilda frågornas svar jämfördes med hur de upplevde att bilduppgifterna 

utvecklade kreativiteten. Den enda parameter som enskilt hade en signifikant 

korrelation till detta var hur eleverna upplevde att de samarbetade med sina 

klasskamrater (rs = .503, n = 17, p = .04). Ca 25 % av variationerna i hur eleverna 

upplevde att bilduppgifterna utvecklade kreativiteten kunde alltså kopplas till hur de 

samarbetade med sina klasskamrater, gällande grupparbeten såväl som om de 

samtalade om enskilda uppgifter. L2:s klasser svarade markant lägre, med ett 

medelvärde på 2 jämfört med L1:s klass som hade ett medelvärde på 3,7. 

3.2 Hur ser sambanden ut mellan elevernas uppfattning om 

klassrumskulturen och deras testresultat? 

Poängen för testet i sammanbindande förmåga delades ut i en skala från 0 till 4 på 

tio kriterier. Högsta möjliga poäng var alltså 40.  

Nedan visas två exempel på bilder i det sammanbindande testet och hur dessa 

har poängsatts enligt kriterierna under 1.6.4 Analysmetoder. 
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Figur 14 – E16:s bild ”Spetsig julstrumpa” 

 

 

Figur 15 – E10:s bild (utan titel) 

 

De två bilder som fick högst poäng kan ses i Figur 16 och Figur 17. Som 

kontrast visas också den bild som fick lägst poäng i Figur 18. Några av bilderna 

drogs ner av att eleven hade glömt bort att skriva titel, som till exempel E10:s bild i 

Figur 15. 

  

Fortsättningar: 4 

Nya element: 1 

Kopplingar gjorda med en 

linje: 4 

Kopplingar utförda för att 

skapa ett tema: 0 

Gränsbrytning av ramen: 0 

Humor i målningen: 0 

Humor i titeln: 1 

Manipulering, surrealism 

och abstraktion hos bilden: 2 

Originalitet hos bilden: 1 

Originalitet hos titeln:  1 

Totalt: 14 

 

Fortsättningar: 4 

Nya element: 3 

Kopplingar gjorda med en 

linje: 3 

Kopplingar utförda för att 

skapa ett tema: 4 

Gränsbrytning av ramen: 0 

Humor i målningen: 2 

Humor i titeln: 0 

Manipulering, surrealism 

och abstraktion hos bilden: 2 

Originalitet hos bilden: 3 

Originalitet hos titeln:  0 

Totalt: 21 
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Figur 16 – E5:s bild ”Mohammed på kullen” 

 

 

 

 

 

 

Fortsättningar: 3 

Nya element: 1 

Kopplingar gjorda med en 

linje: 0 

Kopplingar utförda för att 

skapa ett tema: 0 

Gränsbrytning av ramen: 0 

Humor i målningen: 0 

Humor i titeln: 0 

Manipulering, surrealism 

och abstraktion hos bilden: 2 

Originalitet hos bilden: 1 

Originalitet hos titeln:  0 

Totalt: 7 

 

Fortsättningar: 4 

Nya element: 3 

Kopplingar gjorda med en 

linje: 3 

Kopplingar utförda för att 

skapa ett tema: 4 

Gränsbrytning av ramen: 0 

Humor i målningen: 2 

Humor i titeln: 1 

Manipulering, surrealism 

och abstraktion hos bilden: 2 

Originalitet hos bilden: 2 

Originalitet hos titeln:  2 

Totalt: 23 

Fortsättningar: 4 

Nya element: 3 

Kopplingar gjorda med en 

linje: 4 

Kopplingar utförda för att 

skapa ett tema: 4 

Gränsbrytning av ramen: 0 

Humor i målningen: 2 

Humor i titeln: 1 

Manipulering, surrealism 

och abstraktion hos bilden: 1 

Originalitet hos bilden: 3 

Originalitet hos titeln:  1 

Totalt: 23 

Figur 17 – E15:s bild ”En kung med 

flyggande [sic!] kopp” 

Figur 18 – E4:s bild ”[Namn]s 

teckning” 
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Figur 19 nedan visar vad alla elevernas bilder fick poängmässigt i relation till 

deras uppskattade klassrumskultur. Medelvärdet på testet blev för elevgruppen 17,2.  

 

 

Figur 19 - Resultat av enkätsvar gällande totala poäng på klassrumskultur och vilken poäng som 

bilderna i testet för sammanbindande förmåga genererade. 

En bivariat analys av värdena i Figur 19 visade att det bara fanns ett svagt 

positivt samband mellan elevernas uppskattning av klassrumskultur och hur många 

poäng de fick i testet i sammanbindande förmåga, r = .450, n = 17, p = .07. 

Resultatet av korrelationen kan också utläsas som att ca 20% av variationerna i 

testresultatet kan förklaras av hur eleverna upplevde klassrumskulturen, men det 

något högre p-värdet innebär att det finns en högre risk för att sambandet har 

uppstått av slumpen. 

Sambandet var något större för testet i divergent tänkande (mjölkpaketet) där 

poängen sattes efter en subjektiv bedömning av de unika idéerna: de idéer som 

ansågs vara mer originella och användbara fick en högre poäng med ett maxvärde 

på 3. Exempelvis fick idén att göra en mask av mjölkpaketet eller att ha det som 

odlingskruka 1 poäng, att ha det som måltavla 2 poäng och att gömma knark i det 3 

poäng. Vissa unika idéer som var vanliga användningsområden eller där 

mjölkpaketet skulle vara i princip oanvändbart i situationen fick 0 poäng, till 

exempel att mata katter med det, att städa bänkar med det, eller att läsa faktatexten 

på baksidan. Medelvärdet för poängen i divergent tänkande var 2,94, vilket i stort 

berodde på E2, E8 och E17 som alla fick tio poäng och därmed höjde snittet.  
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Figur 20 – Subjektiv bedömning av testet i divergent tänkande gentemot totalen av enkätsvaren 

gällande klassrumskulturen.  

Enligt en bivariat analys av värdena i Figur 20 blev det ett medelstarkt positivt 

samband mellan de två ingående variablerna, rs = .546, n = 17, p = .0023. Ca 30 % 

av variationerna i poängen för testet kunde alltså förklaras med hur eleverna svarade 

i frågorna om klassrumskulturen. 

3.3 Hur rättvisande är bilden eleverna har gällande sin kreativitet? 

Efter att testerna var analyserade och poängsatta kunde det konstateras med bivariat 

analys att elevernas självskattade kreativitet inte visade på några starka samband 

med testresultaten i varken sammanbindande förmåga – rituppgiften (r = .055, n = 

17, p = 0,833) eller testet i divergent tänkande – mjölkpaketet (rs = .276, n = 17, p = 

0,284). r-värdena, styrkan av sambandet, är i dessa fall i princip obefintligt (0,3 %) 

vad gäller rituppgiften och väldigt svagt (ca 8 %) gällande mjölkpaketet. Det höga 

p-värdena visar på en hög risk att ett eventuellt samband kan ha uppstått av en 

tillfällighet. Man kan alltså i dessa fall inte utesluta att variationer i resultatet som 

verkar höra samman beror på slumpen snarare än ett samband mellan värdena, 

framförallt gällande rituppgiften. 

Om eleverna som skattade sig lägst och högst i kreativitet kan sägas att E5, 

som skattade sig lägst på kreativitet hade högst poäng (delad plats med E15) på 

testet i sammanbindande förmåga och fjärde högst poäng i testet i divergent 

tänkande, vilket ses i Figur 21 och Figur 22. E5:s testresultat var alltså en klar 

motsats till den uppskattade förmågan i denna testgrupp. 
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Figur 21 – Diagram över elevernas självskattade kreativitet och testresultat i sammanbindande 

förmåga. 

 

Figur 22 – Diagram över elevernas självskattade kreativitet och testresultat i divergent tänkande. 

E1 presterade något under medel på testet i sammanbindande förmåga och 

något över medel i divergent tänkande med sin självskattade 5:a i kreativitet. E17 

presterade de tredje högsta poängen i sammanbindande förmåga och högst i 

divergent tänkande, mer i samstämmighet med sin självskattning inom denna 

testgrupp. 

4 Tolkning av resultatet 

Trots ett lågt deltagande var det ändå intressant att det fanns ett positivt samband 

mellan klassrumskulturen och elevernas uppfattning om hur mycket bilduppgifterna 

utvecklar deras kreativitet.  
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Den tydligaste skillnaden mellan klassernas enkätsvar fanns i hur respekt i 

klassrummet samt samarbete fungerade. I L1:s klass (tolv deltagare) där uppgifterna 

var något friare i utformningen och grupparbete fanns med i den första uppgiften i 

ÅK 7, upplevde eleverna att det fanns en hög nivå av både respekt och samarbete. 

Detta trots att många av uppgifterna var enskilda. I L2:s klasser (fem deltagare) där 

uppgifterna var mer styrda och slutmålet i många fall känt, var upplevelsen av 

samarbete markant mindre. Det är möjligt att uppgifter där slutmålet är känt kräver 

mindre frågor från eleverna, vilket också kan göra att eleverna jobbar självständigt 

utan att använda varandra som bollplank. Enligt Hoff (2014b, 326) kan samarbete 

leda till minskad konkurrens, då man upptäcker att många olika förmågor behövs i 

olika delar av ett projekt. Att L2:s klasser både svarade lågt på samarbete och 

upplevde mindre respekt för varandra i klassrummet kan höra samman, då eleverna 

inte får ta del av varandras perspektiv och det är mindre öppenhet i klassrummet.  

L2:s klasser svarade dock något högre på frågor som handlade om uppgifternas 

karaktär och hur de blev utmanade att vara kreativa, samt om de ansåg sig ha 

tillräckligt med kunskap för att kunna utföra uppgifterna. L2 har mer specificerade 

slutmål i flera av bilduppgifterna, samt referenser som eleverna kan titta på för att se 

hur avancerade bilderna behöver vara för att ge ett visst betyg. Detta kan ge lite 

press som blir utmanande och kan uppmuntra eleverna till att försöka prestera lite 

bättre, samt vägvisning som kan göra att de lär känna verktygen bättre, i enlighet 

med Hoffs kriterier om utmaning, uppmuntring och kunskap (Hoff, 2014b, 322 och 

328). L2 har också fri planering där eleverna bestämmer själva i vilken takt och 

ordning de vill göra uppgifterna, så länge de hinner med ett visst antal per termin. 

Enligt Hoff utvecklas kreativitet av att vara självständig och arbeta för sin egen 

skull (Hoff, 2014b, 324). Möjligt är att denna frihet i att välja ordning på uppgifter 

bidrar till detta. 

Om man ser till hur eleverna upplevde bilduppgifternas utvecklande av 

kreativitet så bekräftades alltså till viss del teorin om en kreativt utvecklande 

klassrumskultur (Hoff 2014b, 319) i denna grupp.  

Angående frågan om relationen mellan klassrumskulturen och testresultaten 

visade analysen att det fanns ett svagt samband till testet i sammanbindande 

förmåga (rituppgiften) och ett starkare för testet i divergent tänkande 

(mjölkpaketet). Att sambanden ändå finns kan till viss del bekräfta att elever som 
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hade fler uttryckligen kreativa idéer och lättare för att visualisera en helhet av 

detaljer uppfattade att de jobbade i en miljö som, enligt Eva Hoffs (2014b, 319) 

principer, var kreativt utvecklande – och vice versa.  

Det finns också andra förklaringar som kan vara relevanta. Eleverna som 

klassade klassrumskulturen högre kan också ha haft en mer positiv syn på bildämnet 

och lade därför ner mer energi på testerna. Här skulle det alltså behövas tester som 

gjordes under mer kontrollerade former för att se till att alla lade samma tid, fler 

domare för poängsättningen och en större grupp respondenter för att se om 

sambandet kan bli starkare. Eftersom kreativitet inte nödvändigtvis har med 

bildämnet att göra, utan som Marner (2005, 30) menar behövs i alla situationer där 

problemlösning är i fokus, så bör elevernas resultat reflektera hur kreativa de är i 

livet, vilket både innefattar skolans andra ämnen samt fritid. Att det därför bara blev 

en svag koppling till bildämnets klassrumskultur kan sålunda bero på att elevernas 

kreativitet på dessa tester är påverkade av långt mer än hur de anser att 

klassrumskulturen är i bildämnet. 

Så, hur rättvisande var uppfattningen som eleverna hade gällande sin 

kreativitet generellt? Analysen visade att det inte fanns något samband mellan 

elevernas självskattade kreativitet och de kreativa testerna. Detta kan ha flera 

orsaker. Dels kan testerna ha utförts under ogynnsamma förhållanden, vilket kan ha 

gett ett lägre resultat jämfört med elevernas självskattning. Dels kan frågan där 

eleverna skulle skatta sig själva ha låg validitet – eleverna kanske hade en bild av 

kreativitet som skilde sig från definitionen i studien och svarade enligt sin egen 

uppfattning, i enlighet med Harris och Ammermanns uttalande om hur olika syn det 

finns på kreativitet inom skolan. De kan också ha haft dålig självkännedom. Ett fåtal 

av eleverna svarade mer i linje med sina resultat, vilket kan innebära att dessa hade 

en bra bild av sin förmåga. De bör också ha haft en bild av kreativitet som stämde 

överens med de aspekter av kreativitet som mäts i testerna. I testet i divergent 

tänkande var det, enligt Runco och Acar (2012), främst förmågan att komma på en 

mängd olika idéer, samt originalitet i desamma. I testet i sammanbindande förmåga 

var det färdigheten att, på ett gärna humoristiskt sätt, skapa ett sammanhängande 

tema av ett fåtal element, som gärna fick gå utanför den verklighet vi vanligtvis 

lever i (Hoff et.al. 2014, 572). Det är dock viktigt att komma ihåg att vi här bara 

utgår från en liten grupps resultat – i en annan konstellation hade kanske 
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fördelningen sett annorlunda ut: poäng som här ansågs höga eller låga kunde lika 

gärna ha hamnat i mitten av en större testgrupp.  

Eleverna kan också ha haft gott eller dåligt självförtroende och svarat därefter, 

vilket är det troliga för minst en elev, E5, som gav sig själv en etta i kreativitet men 

gjorde väldigt bra ifrån sig på testerna.  

5 Sammanfattning 

I studien svarade 17 elever på en enkät om klassrumskultur, hur de uppfattade att 

bildämnet utvecklade deras kreativitet samt hur kreativa de själva ansåg sig vara. 

Enkäten hade med åtta aspekter av klassrumskulturen som rörde dels elevernas 

uppfattning om bilduppgifterna, hur de upplevde att bildläraren agerade mot dem, 

samt hur stämningen i klassrummet var. Eleverna gjorde även två tester. Ett test i 

sammanbindande förmåga där de skulle färdigställa en bild som redan hade några 

detaljer inritade och ett test i divergent tänkande, där de skulle komma på så många 

användningsområden som möjligt för ett mjölkpaket. Dessa tester jämfördes sedan 

mot enkätsvaren för att utläsa samband.  

De flesta svarade en neutral trea på hur mycket de anser att bilduppgifterna 

utvecklar kreativiteten. Några urskilde sig, vilket gjorde att det kunde hittas ett 

samband där elever som skattade en generellt högre sammanräknad klassrumskultur 

upplevde att bilduppgifterna var mer utvecklande för kreativiteten och vice versa. 35 

% av variationerna kunde härledas till detta. Att man samarbetade med varandra 

(både om man hade grupparbeten eller om man hjälptes åt i enskilda uppgifter) 

visade sig ha störst betydelse, och påverkade 25 % av variationerna.  

Det fanns samband mellan klassrumskulturen och kreativitetstesterna. Testet i 

sammanbindande förmåga (rituppgiften) visade ett svagt samband till 

klassrumskulturen, då bara ca 20 % av variationerna i poäng kunde visas ha att göra 

med hur högt man hade skattat denna. Här fanns det också en något högre risk att 

sambandet var en slump. För testet i divergent tänkande (mjölkpaketet) var 

sambandet starkare, 30 %.  
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Hur kreativa eleverna upplevde sig hade inget samband med övriga delar i 

enkäten eller testerna. Det var dock en liten testgrupp, vilket gör att inga generella 

slutsatser kan dras av resultatet. 

6 Diskussion av resultatet  

Resultaten som visade sig för denna grupp elever blir intressant då det verkar finnas 

ett ”facit” för hur man ska få eleverna att uppleva att bilduppgifterna utvecklar deras 

kreativitet. Vissa elever hade en sämre bild av hur klassrumskulturen fungerade för 

dem och det bekräftades i att de inte i lika hög grad tyckte att kreativiteten 

utvecklades av bilduppgifterna. Det fanns dock i denna grupp inga starka samband 

mellan upplevelsen av klassrumskulturen och hur eleverna presterade i testerna, 

vilket gör att man får fråga sig om klassrumskulturen faktiskt är utvecklande för de 

aspekter av kreativitet som mättes – eller om det alls går att mäta och jämföra med 

klassrumskulturen på detta sätt. 

Att ha anonyma enkäter och tester tror jag var bra, då jag fick flera svar som 

jag är tveksam till om eleverna hade vågat säga rakt ut. Till exempel att man kunde 

använda ett mjölkpaket till att gömma knark, slå någon, döda insekter, som ett 

kvinnligt könsorgan, eller dränka någon med mjölken.  

Att det blev ett så stort bortfall i enkäter på grund av samtyckesformuläret gör 

att man får fråga sig om det finns bättre sätt att utföra sådana här tester. Möjligen 

kan man skicka hem enkäterna med eleverna så att de får göra dessa hemma, där 

föräldrar/målsmän kan skriva under. En påminnelse om att enkäterna ska göras kan 

skickas via mail efter ett par dagar och en påminnelse om att sedan ta med enkäterna 

till skolan kan göras dagen innan testerna ska utföras. Någon form av kompensation 

hade förmodligen hjälpt, då några elever uttryckte att de inte ville vara med om de 

inte fick något i gengäld. 

Det finns ofta en uppfattning i skolan att elever som löser uppgifter på det sätt 

som läraren har tänkt sig är ”duktigare” än de som löser uppgiften på eget sätt (Hoff 

2014b, 312). Detta kan leda till att kreativiteten hämmas. UNESCO (2015, 32), 

Richard Florida (2012) samt Anne Harris och Mark Ammermann (2016, 103) 

argumenterar för att kreativitet är viktigt för ett framgångsrikt samhälle. Det är 
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också enligt Florida (2012) och Marner (2005, 30) viktigt för individens utveckling 

och vägen mot att bli en självständig människa. Om inte lärare har en medveten syn 

på kreativitetsutveckling och till exempel uppmuntrar annorlunda lösningar finns 

alltså en risk att man hämmar den individuella utvecklingen till förmån för det man 

anser är korrekt, då de barn som anpassar sig och faller in i normen anses 

”duktigare”. Det är sålunda varken samhälleligt eller etiskt försvarbart att undvika 

frågan om hur man utvecklar kreativitet på bästa sätt. 

Eva Hoffs sammanställda principer för en kreativt utvecklande klassrumskultur 

verkar vara ett sätt att angripa detta, då dessa principer fokuserar mer på hur 

eleverna utforskar en fråga än att de ska komma på vad läraren anser är rätt svar. 

Om man ser till L1:s och L2:s uppgifter har L1 något friare slutmål medan L2 har 

referensbilder för att hjälpa eleverna. Överlag upplevdes det under VFU-perioden en 

stor betygshets i L2:s klasser som hade referensbilder med betygsangivelser. Det var 

mindre fokus på att göra något nytt och mer på att kopiera redan existerande bilder, 

alternativt fråga läraren vad som behövdes ändras för att få ett högre betyg. Därför 

är det intressant att dessa elever generellt svarade något högre på vilken flexibilitet i 

metod de hade, hur de blev uppmuntrade att vara kreativa och ta risker. Kanske var 

enkätfrågorna något för generella, eller så hade eleverna en annorlunda bild av vad 

kreativitet innebar. Alternativt fick jag en skev bild av lektionerna under mina 

veckor där. 

L2 hade dock större frihet i vilken uppgift eleverna kunde jobba på för 

tillfället, samt mer eget ansvar för att alla uppgifter blev klara vid läsårets slut, så 

svaren på frågan om självständighet verkade mer i linje av vad som observerades. 

Då studien bara inriktar sig på elever från två lärare, varav en enbart hade med 

fem elever i resultatet, är det svårt att generalisera något. Det hade varit intressant 

med en studie med större underlag, från tre lärare eller fler, där man först frågade 

eleverna via enkät om klassrumskulturen och deras uppfattning om bildämnets 

betydelse för utveckling av kreativitet. En mindre grupp elever i urvalet kunde 

sedan intervjuas för att få en djupare förståelse för deras enkätsvar. Då testerna i 

denna studie bara hade en svag koppling till klassrumskulturen hade det varit 

intressant att se om det blev en starkare koppling om testerna utfördes under mer 

strukturerade former. 
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Det hade också varit intressant med referensklasser som inte hade bild, 

exempelvis om man gjorde en undersökning med kreativitetstester på tredje året i 

gymnasiet för elever med olika inriktningar, för att se om bildämnet som enligt 

läroplanen bör utveckla kreativitet verkligen gör skillnad för denna förmåga. 

Kreativitet är som tidigare sagt ett mångfacetterat begrepp. Detta kan leda till 

svårigheter för både lärare och elever att definiera och omsätta kreativitet till en 

förmåga att lära ut eller lära sig. Det hade därför varit upplysande att höra olika 

bildlärares och elevers synpunkter på vad kreativitet innebär för dem, samt jämföra 

med den syn som skolverket har då de tar med begreppet i läro- och kursplanerna.  
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 Bilaga 1 – Enkät och tester 

Kreativitet står i denna enkät för att skapa något nytt/originellt och användbart/värdefullt. 

Med bilduppgifterna menas alla de uppgifter du hittills har haft i högstadiet. 

 

Vilken klass går du i?  ________ 

Hur länge har du haft samma bildlärare? 

⃝ En termin 

⃝ Två terminer 

⃝ Tre terminer 

 

Fyll i cirkeln för det svar som stämmer bäst för dig. (Tid: max 10 minuter) 

 Inte 
alls  

   Väldigt 
mycket 

Känner du att du har tillräcklig kunskap om 
materialen i bildsalen för att kunna utföra 
bilduppgifterna på ett kreativt sätt? 
 

⃝ 
1 

⃝ 
2 

⃝ 
3 

⃝ 
4 

⃝ 
5 

Finns det ofta möjlighet att göra bilduppgifterna 
på många olika sätt? 
 

⃝ 
1 

⃝ 
2 

⃝ 
3 

⃝ 
4 

⃝ 
5 

Blir du uppmuntrad att vara kreativ i 
bilduppgifterna? 
 

⃝ 
1 

⃝ 
2 

⃝ 
3 

⃝ 
4 

⃝ 
5 

Tycker du att bilduppgifterna är utmanande? 
 

⃝ 
1 

⃝ 
2 

⃝ 
3 

⃝ 
4 

⃝ 
5 

Blir du uppmuntrad att testa dig fram och/eller ta 
risker för att utföra bilduppgifterna? 
 

⃝ 
1 

⃝ 
2 

⃝ 
3 

⃝ 
4 

⃝ 
5 

Kan du bestämma mycket själv över hur du ska 
utföra bilduppgifterna? 
 

⃝ 
1 

⃝ 
2 

⃝ 
3 

⃝ 
4 

⃝ 
5 

Känner du att ni har respekt för varandra i 
klassrummet, till exempel att du kan komma med 
idéer utan att riskera att bli skrattad åt? 
 

⃝ 
1 

⃝ 
2 

⃝ 
3 

⃝ 
4 

⃝ 
5 

Samarbetar du med dina klasskamrater i 
bilduppgifterna? (Gäller både när det är 
självständiga uppgifter och grupparbeten, ex.vis. 
genom samtal om hur man kan göra något) 
 

⃝ 
1 

⃝ 
2 

⃝ 
3 

⃝ 
4 

⃝ 
5 

Hur mycket upplever du att bilduppgifterna 
utvecklar din kreativitet?   
 

⃝ 
1 

⃝ 
2 

⃝ 
3 

⃝ 
4 

⃝ 
5 

Hur kreativ upplever du att du är? ⃝ 
1 

⃝ 
2 

⃝ 
3 

⃝ 
4 

⃝ 
5 

  
 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 
 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 
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Olika användningsområden! (Tid: 10 minuter) 

Skriv så många olika användningsområden som du kan komma på för ett mjölkpaket! 

1. _____________________________________ 21. ____________________________________ 

2. _____________________________________ 22. ____________________________________ 

3. _____________________________________ 23. ____________________________________ 

4. _____________________________________ 24. ____________________________________ 

5. _____________________________________ 25. ____________________________________ 

6. _____________________________________ 26. ____________________________________ 

7. _____________________________________ 27. ____________________________________ 

8. _____________________________________ 28. ____________________________________ 

9. _____________________________________ 29. ____________________________________ 

10. ____________________________________ 30. ____________________________________ 

11. ____________________________________ 31. ____________________________________ 

12. ____________________________________ 32. ____________________________________ 

13. ____________________________________ 33. ____________________________________ 

14. ____________________________________ 34. ____________________________________ 

15. ____________________________________ 35. ____________________________________ 

16. ____________________________________ 36. ____________________________________ 

17. ____________________________________ 37. ____________________________________ 

18. ____________________________________ 38. ____________________________________ 

19. ____________________________________ 39. ____________________________________ 

20. ____________________________________ 40. ____________________________________ 

 

Gör en bild med hjälp av de detaljer som finns! (Tid: max 10 minuter) 

Det finns inga rätt eller fel, och det är OK om det blir lite tokigt.  

Skriv en titel till din bild när du har gjort klart den.  

Titel:___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Bilduppgifter 

L1:s uppgifter 

Kan eleverna använda hjälpmedel, så står det dem fritt att göra det. Ljusbord, mobil 

och liknande.  

 

Årskurs 7 

Illustrera en saga. Läraren börjar med att läsa en isländsk saga högt. Eleverna 

får sedan välja fritt bland ett antal okända sagor från hela världen som de skall göra 

en illustration till. 

De får själva välja om de ska jobba i grupp eller ensamma. Vissa börjar i grupp 

(i extrema fall upp till fem personer) men går sedan över till att jobba ensamma. De 

får välja material helt själv, men läraren ger lite exempel på vad de kan välja, till 

exempel papier maché, kartong, lera eller färgpennor. Denna uppgift sträcker sig 

över många lektioner så att eleverna ska hinna testa sig fram.  

Ca 7 lektioner  

 

Ansiktets proportioner. Läraren har genomgång med helklass där man visar 

måtten i ansiktet. Eleverna får göra ett eget ansikte. Sedan har läraren en 

genomgång av Leonardo da Vinci och eleverna får applicera tekniken för att göra en 

modern Mona Lisa. 

De kan välja på tre olika svårighetsnivåer för Mona Lisa: Med konturmall; 

med konturmall som bas där eleverna först kalkerar mallen (de kan här ändra frisyr 

och liknande); eller helt fritt. Eleverna kan använda färgpennor, tusch eller 

flaskfärg.  

2 lektioner 

 

Rutförstoring. Läraren skriver ut flertalet bilder som fungerar att göra 

förstoringar av, men eleverna får välja fritt om de vill. Läraren visar framförallt hur 

rutorna ska se ut för att det ska bli en korrekt förstoring.  

Ca 4 lektioner 

 

Färglära. Eleverna ska göra egen färgcirkel genom att blanda färger. 
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1 lektion (kanske 2) 

 

Akvarell. Eleverna letar upp en bild i en tidning, till exempel resekataloger. 

Denna klistrar de på papper och målar fritt vidare det som kan finnas runtomkring. 

Läraren går igenom hur man blandar färger istället för att använda de som finns 

direkt i paletten och vad som är skillnaden om man använder mycket/lite vatten. 

Ca 3–4 lektioner 

 

Enkel bildanalys. Läraren gör en analys på en bild tillsammans med eleverna. 

Sedan får eleverna ett antal bilder att välja mellan och ska analysera en av dessa.  

1 lektion 

 

Snabba parafraser. Läraren skriver ut några bilder av kända konstnärer. 

Exempelvis Skriet, eller bilder av Magritte. 

Eleverna får ta med sig mobilen, gå ut och göra någon parafras som de sedan 

visar upp för läraren. 

1 lektion 

 

Årskurs 8 

Symboler. Alla får papper och penna och gör tio rutor. Sedan säger läraren ord 

de ska associera och göra symboler av, exempelvis ”sommar”, ”träd” och ”godis”. 

De diskuterar elevernas symboler i helklass. Läraren visar även upp olika metaforer 

från Apoteket för att de ska få gissa sig till vad de betyder. Eleverna ska sedan göra 

en egen symbol samt slogan i en reklamaffisch för valfri produkt som de tycker 

borde finnas.  

Ca 4 lektioner 

 

Mönster. Detta gjordes av en VFU:are. Lärarstudenten visar upp en 

powerpoint med en introduktion till mönster och sedan får alla en stencil med 

påbörjade mönster i sex stora rutor och ett antal mindre, tomma rutor som de får 

färdigställa med valfritt medium. Till hjälp har de en stencil med hur studenten har 

gjort färdiga mönster. Efter att eleverna har skissat pappret fullt med egna mönster 
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väljer de ut ett som de vill jobba vidare med. Detta förstorar och eventuellt utvecklar 

de på ett större papper.  

Ca 4 lektioner 

 

Popkonst Andy Warhol. Eleverna får göra egen popkonst genom att ta ett 

eget foto eller välja bild på nätet. De lägger sedan in bilden i Pixlr och sätter fyra 

valfria filter på den. Läraren skriver ut bilderna, varpå eleverna klipper ut motivet. 

De delar upp ett större papper, A3 eller A2, i fyra fält och målar dessa i valfria 

färger, varpå de klistrar upp sina bilder i dem. 

Ca 3 lektioner 

 

L2:s uppgifter 

Eleverna får nästan helt fritt välja i vilken ordning de ska göra uppgifterna, 

vilket gör det svårt att svara på exakt vilka uppgifter de ha gjort i årskurs 8, eftersom 

dessa skiljer sig. Det som främst observerades under VFU-perioden var 

förvaringspärm, ansiktsproportioner, kroppens proportioner, iakttagelseövningen 

och centralperspektiv av en stad/gata. Eleverna bör inte kalkera, utan stor vikt läggs 

vid att de skall klara av att rita uppgifterna på egen hand. Läraren går dock runt och 

hjälper eleverna genom att rita på deras teckningar om det är något de har svårt med, 

men detta tas med i beräkningen vid betygsättning. 

 

Årskurs 7 

Designa förvaringspärm. Eleverna viker ett A2 på mitten och skriver sitt 

namn på framsidan. På baksidan klistras uppgifterna fast och eleverna ritar ett 

veckoschema för att kunna skriva upp vad de gör på lektionen. Det är fritt att testa 

olika medium för att fylla ut pärmens sida. De måste testa på airbrush. 

Ca 4 lektioner 

 

Grundformer. Läraren lär ut vad en grundform är genom att rita på tavlan och 

hålla upp föremål där eleverna gissar vilken grundform det är. Eleverna ritar sedan 

av en stencil med fem grundformer (kon, klot, cylinder och två olika sorters 
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rätblock) samt en gradient i flera steg för att lära sig gradvis skuggning med 

blyertspenna.  

Ca 1 lektion 

 

Tillämpning av grundformerna. Eleverna ritar av ett mjölkpaket, en flaska 

och en burk. Fritt att färglägga om man så vill. 

Ca 3 lektioner 

 

Bildkonst. Ta reda på fakta om en känd konstnär. Eleverna skriver en A4-sida 

om en valfri känd konstnär och lägger in en bild av/på konstnären. 

Ca 4 lektioner 

 

Fakta om konstnärer. Eleverna tittar på filmer om kända konstnärer och 

svarar på ett antal frågor enligt stencil under tiden. 

1 lektion 

 

Konstord och begrepp. Eleverna letar upp ett antal konstord och begrepp 

enligt stencil och svarar på vad de betyder. Vissa elever ritar till, andra skriver bara. 

1 lektion (eller läxa) 

 

Valaffisch på ett nytt parti som eleven tycker borde finnas. Något 

mänskligt/kroppsdel ska vara med i affischen. Eleverna ska rita eller måla i valfritt 

medium. 

Ca 4 lektioner 

 

Kroppens enkla proportioner. Eleverna ska rita färdigt halverade kroppar på 

en stencil. 

Ca 4 lektioner 

 

Besöka en lokal konstutställning med kompisar och svara på frågor enligt 

stencil, samt rita/måla av den bild man tycker mest om på utställningen. 

1 lektion (eller läxa) 
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Centralperspektiv av ett rum enligt gemensam genomgång på tavlan. 

Läraren ritar på tavlan och eleverna härmar för att lära sig principen. De ska sedan 

måla klart rummet och fylla med detaljer på egen hand. 

Ca 4 lektioner 

 

Fotoarbete. Ta ett antal olika bilder enligt en lista, exempelvis grodperspektiv, 

fågelperspektiv, motiv i rörelse. Eleverna får själva leta upp vad begreppen betyder, 

med lite tips från läraren.  

Ca 1–2 lektioner 

 

Eget tema. En fördjupning i något intresse, eller kollaboration med andra 

ämnen. 

Ca 4 lektioner 

 

Årskurs 8 

Designa förvaringspärm. Eleverna viker ett A2 på mitten och skriver sitt 

namn på framsidan. På baksidan klistras uppgifterna fast och eleverna ritar ett 

veckoschema för att kunna skriva upp vad de gör på lektionen. Det är fritt att testa 

olika medium för att fylla ut pärmens sida. De måste göra en egen schablonbild för 

airbrusch. 

Ca 4 lektioner 

 

Centralperspektiv av en stad/gata enligt gemensam genomgång på tavlan. 

Läraren ritar på tavlan och eleverna härmar för att lära sig principen. De ska sedan 

måla klart staden och fylla med detaljer på egen hand. En stencil på en färdig bild 

finns om eleverna vill ha hjälp med vilka detaljer som de kan lägga till. 

Ca 4 lektioner 

 

Huvudet/ansiktet enligt genomgång på tavlan. Läraren lär ut proportionerna i 

ett ansikte och eleverna får sedan rita ett valfritt ansikte enligt en stencil med 

proportionerna. 

Ca 4 lektioner 
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Konstord/begrepp. Eleverna letar upp förklaringen till ett antal konstord och 

begrepp enligt en stencil.  

Läxa 

 

Kroppens proportioner. Eleverna målar av eller målar en variant av en kropp 

framifrån enligt en stencil med kroppens proportioner. 

Ca 2–4 lektioner 

 

Iakttagelseövning. Eleverna ska rita av sin egen sko. De får färglägga om de 

vill. 

Ca 2–4 lektioner 

 

Konstarbete. Eleverna söker reda på någon känd designer eller formgivare. De 

beskriver denna och designen. De ritar eller målar till. 

Ca 4 lektioner 

 

Konstnären. Eleverna skall välja en konstnär. De ska sedan rita/måla, beskriva 

och ta reda på lite lämpliga fakta om denna.  

Ca 4 lektioner 

 

Eget temaarbete. Eleverna får fördjupa sig i något intresse, exempelvis 

utställningar eller testa tekniker. 

Ca 4 lektioner 

 

Fritt eget ”litet arbete”, till exempel ett besök på en konstutställning. 

Ca 1 lektion 

 

Bilderna i samhället. Eleverna får svara på frågor enligt en stencil om bilder 

genom tiderna och i vår omgivning. Inga självklara rätta svar. 

Ca 1 lektion 
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Bilaga 3 – Informations- och samtyckesformulär, elev 
 

Förfrågan om deltagande i studie 
 

Hej! Jag heter Madeleine Gusdal och håller på att utbilda mig till bildlärare på 

Linnéuniversitet. Som del av min utbildning ska jag göra en vetenskaplig uppsats, det vill 

säga en studie. Jag har valt att inrikta mig på konstnärlig kreativitet och att undersöka om det 

finns något samband med Bildämnets uppgifter, med förhoppning om att hjälpa bildlärare att 

skapa uppgifter som främjar kreativitet. 

Du tillhör en av de två klasserna som är intressanta för studien. 

Studien kommer att innefatta en enkät med frågor samt en eller två mindre uppgifter i kreativt 

tänkande. Trolig längd på hela medverkandet kommer att ligga på ca 30 minuter och utföras 

vid ett tillfälle, under en bildlektion. Information som du lämnar i enkäten och i uppgiften 

kommer bara att användas för denna studie. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och kommer att vara anonymt. Du kan när som helst avbryta 

din medverkan eller hoppa över vissa delar utan motivering. 

Uppsatsen kommer, efter godkänd examination, att kunna hittas på DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet, http://www.diva-portal.org) genom att söka på mitt namn, alternativt 

genom att kontakta mig. 

Om du har några frågor kan du kontakta mig på e-mail: mg222zy@student.lnu.se 

alternativt min handledare, Anna Micro Vikstrand, anna.micro.vikstrand@lnu.se. 

Ditt samtycke 
Ja, jag vill delta i studien! Jag vet också att jag får ändra mig när jag vill. 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Underskrift             Namnförtydligande 

För att du ska få medverka i studien måste även en förälder/målsman skriva under 

detta dokument. 

Förälders/målsmans samtycke 
Med min underskrift godkänner jag att min son/dotter får delta i studien.  

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Underskrift             Namnförtydligande 
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Bilaga 4 – Informations- och samtyckesformulär, lärare 

 

Samtycke till  deltagande i studie 
 

Information om studien 

Denna studie är en del av en vetenskaplig uppsats. Den är inriktad på kreativitet och att 

undersöka om det finns något samband med bildämnets uppgifter, med förhoppning om att 

hjälpa bildlärare att skapa uppgifter som främjar kreativitet. En enkät med frågor och två 

kreativitetstester kommer att ges/har givits till elever i en av dina klass.  

Ditt deltagande 

För att kunna se eventuella samband mellan bilduppgifter och kreativitet behövs en noggrann 

beskrivning av dina bilduppgifter. Information som du lämnar om dina bilduppgifter kommer 

bara att användas för denna studie. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och kommer att vara anonymt. Du kan när som helst avbryta 

din medverkan eller hoppa över vissa delar utan motivering. 

Den färdiga uppsatsen 

Uppsatsen kommer, efter godkänd examination, att kunna hittas på DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet, http://www.diva-portal.org) genom att söka på mitt namn, Madeleine 

Gusdal, alternativt genom att kontakta mig. 

Om du har några frågor kan du kontakta mig på e-mail: mg222zy@student.lnu.se 

alternativt min handledare, Anna Micro Vikstrand, anna.micro.vikstrand@lnu.se. 

Ditt samtycke 
Jag samtycker till att medverka i studien: 

 

 

______________________________________     ______________________________________ 

Underskrift             Namnförtydligande 


