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Abstrakt 
Den här studien genomfördes med syftet att synliggöra två stycken bildlärares uttryck 

kring definition och arbete utifrån läroplanens skrivningar om kreativitet, samt att få en 

förståelse för bildlärares uttryck kring tolkningsutrymmet för läroplanens 

kreativitetsbegrepp och dess betydelse för en likvärdig skolform, eleverna och 

samhället. Metoden som användes vid genomförandet av studien var semistrukturerad 

intervju. Två bildlärare, undervisande på högstadiet, intervjuades och deras uttryck 

kring definition av läroplanens kreativitetsbegrepp sorterades utifrån sociokulturellt och 

individualistiskt och psykologiskt perspektiv på kreativitet. Resultatet visade att de båda 

bildlärarnas uttryck kring definitioner var både sociokulturella och individualistiska och 

psykologiska samt att deras uttryck kring arbete med kreativitet i bildundervisning 

främst var sociokulturellt. Bildlärarnas uttryck vad det gäller tolkningsutrymmets 

betydelse för likvärdighet i skolan tolkades med hjälp av teorin om skolan som 

institution och skolor som organisationer samt frirumsmodellen. Studiens slutsats visade 

att informanterna uttryckte att kollegiala samtal kring skolans yttre gränser, alltså 

läroplanen, är av stor betydelse för likvärdigheten i skolan. Detta eftersom de kollegiala 

samtalen ger lärare en större möjlighet att utforma en gemensam inre gräns, alltså 

tolkning av läroplanen, och därmed utforma sin undervisning, i det friutrymme som 

uppstår, på ett likartat sätt, vilket är positivt för eleverna.  
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1 Inledning 

Vad är kreativitet? Som lärare ställs man ibland inför frågor utan givna svar. I Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det bland annat att: 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet…” (Skolverket 2011, 9), men vad som 

menas med kreativitet eller hur man stimulerar kreativitet, står ej utskrivet. Kreativitet 

är ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp och diverse begreppsdefinitioner färgas av 

olika perspektiv. Hur förväntas man som bildlärare att arbeta utifrån begreppet 

kreativitet när någon tydlig definition av begreppet inte står utskrivet i läroplanen? Den 

här studien genomfördes med syftet att synliggöra två stycken bildlärares uttryck kring 

definition och arbete utifrån läroplanens skrivningar om kreativitet, samt att få en 

förståelse för bildlärares uttryck kring tolkningsutrymmet för läroplanens 

kreativitetsbegrepp och dess betydelse för en likvärdig skolform, eleverna och 

samhället. 

 

1.1 Ämnesval 

Intresset för kreativitet som begrepp och kreativa arbetssätt och processer uppkom 

under en kurs inom bildpedagogik i min utbildning. Kursen innefattade en text, skriven 

av Anders Marner (2005), gällande kreativitet ur ett sociokulturellt perspektiv. I texten 

presenterades även kreativitetsbegreppet historiskt och utifrån andra perspektiv än det 

sociokulturella. Jag fann det sociokulturella perspektivet på kreativitet mycket intressant 

och högst relevant för min kommande yrkesroll som lärare. Intresset för 

kreativitetsbegreppet ökade ytterligare under min verksamhetsförlagda utbildning, där 

jag mötte både bildlärare och elever med en syn på kreativitet som inte tycktes 

överensstämma med det sociokulturella perspektivet på kreativitet. Mitt slutliga val av 

ämne för den här studien uppkom vid en närmare titt på den nuvarande läroplanen 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011). I 

de delar av läroplanen som bildlärare behöver ta ställning till och planera sin 

undervisning utifrån, det vill säga skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål 

och riktlinjer samt kursplanen för ämnet bild, står begreppet kreativitet utskrivet fem 

gånger. Skrivningarna finns sammanställda i Bilaga 1. I dessa skrivningar finns ingen 

tydlig definition av begreppet kreativitet, vilket lämnar bildlärarna fria att definiera och 

arbeta med kreativitet i deras undervisning utifrån deras egna tolkningar av läroplanens 

kreativitetsbegrepp och de perspektiv som kan ligga tillgrund för begreppet. Hur ser de 
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här perspektiven ut och hur definierar och arbetar bildlärare med läroplanens 

skrivningar om kreativitet i rådande läroplan? Hur uttrycker sig bildlärare om 

tolkningsutrymmet för läroplanens kreativitetsbegrepp och dess betydelse för 

likvärdigheten i skolan, elevrna och samhället? 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det skrivet att: 

”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska 

vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom 

de nationella målen.” (Skolverket 2011, 10).  

På skolverkets hemsida angående likvärdig bedömning står även att: 

“I grunden handlar likvärdig bedömning om att utföra bedömningar av hög kvalitet, som är 

i linje med kursplanernas mål och kunskapskrav, så att lärarnas bedömningar är just 

likvärdiga och inte beror på exempelvis personliga preferenser av vad som är viktigt att 

bedöma eller hur.” (Skolverket 2016). 

Som tidigare nämnts finns ordet kreativitet utskrivet i de nationella målen fem gånger 

men definieras ej, vilket lämnar bildlärarna fria att definiera och arbeta med kreativitet i 

deras undervisning utifrån deras egna tolkningar av läroplanens kreativitetsbegrepp och 

de perspektiv som ligger till grund för begreppet, vilket strider mot skolverkets 

skrivningar om likvärdig skolform och bedömning som nämndes ovan. Hur uttrycker 

sig bildlärare själva om det tolkningsutrymme som läroplanen lämnar till lärare att tolka 

kreativitetsbegreppet inom? 

 

1.2 Bakgrund 

Följande bakgrundskapitel presenterar ett historiskt skolperspektiv på kreativitet. Vidare 

redogörs även för olika perspektiv på kreativitet. 

 

1.2.1 Kreativitet i bildämnet 

Synen på, och arbete med, kreativitet inom bildämnet har förändrats över tid. Under 

1800/1900-talens överföringspedagogik, där kreativitet ansågs kunna överföras till 

eleverna från läraren genom arbete utifrån en given norm, infördes under 1950/1960-

talen ”det fria skapandet” som en motreaktion på det auktoritära och styrda inlärandet 

av kreativitet. Kreativiteten kopplades till uttryck och blev något individuellt, 

känslobaserat, icke förutsett och av individen ensidigt skapande (Marner 2005, 27-28). 

Kreativitet, formulerad i kursplaner för bildämnet som tillämpades år 2005, uttrycker ett  

sociokulturellt perspektiv på kreativitet, till skillnad från det tidigare, mer psykologiska 
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och individfokuserade, perspektivet inom “det fria skapandet”. I det sociokulturella 

perspektivet på kreativitet finns en uppfattning om att kreativitet sker i sociala 

interaktioner och miljöer, att det innefattar kommunikativa inslag och att kreativiteten 

innefattar både ett skapar- och mottagarperspektiv. Trots det här visar nationella 

utvärderingar från 1992 och 2003 att bildlärare tycks ha svårigheter att ta sig an och 

undervisa utifrån det sociokulturella synsättet på kreativitet (Marner 2005, 27-28). 

 

Begreppet “kreativitet” har funnits utskrivet i de tre senaste läroplanerna i olika stor 

utsträckning. I Läroplan för grundskolan 1969 (Skolöverstyrelsen 1969) står begreppet 

kreativitet inte utskrivet i kursplanen för ämnet bild, däremot står det utskrivet en gång i 

läroplanens allmänna del under rubriken individualisering. Där beskrivs “kreativ 

begåvning” som svårt att iaktta och bedöma för skolan. Någon begreppsdefinition eller 

beskrivning för kreativa arbetssätt går inte att finna (1969, 62). I Läroplaner för det 

obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94. 

(Utbildningsdepartementet 1994) står fortfarande inte begreppet kreativitet utskrivet i 

bildämnets kursplan och endast förekommande en gång, även här i läroplanens 

allmänna del: 

“Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola […] har utvecklat sin 

förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets 

kulturutbud,” (1994, 10). 

Även här saknas definition för begreppet och kreativa arbetssätt. En mer frekvent 

användning av ordet kreativitet går att finna i nuvarande läroplan. I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) står begreppet 

kreativitet utskrivet två gånger under skolans uppdrag, en gång under övergripande mål 

och riktlinjer och två gånger i kursplanen för ämnet bild. Skolans uppdrag, kopplat till 

kreativitetsbegreppet, beskrivs vara att tillsammans med hemmen “[...]främja elevers 

allsidiga personliga utveckling till […] kreativa […] individer och medborgare”, samt 

att “stimulera elevernas kreativitet” (2011, 9). Vad som kännetecknar kreativa individer 

och medborgare, eller hur stimulering av elevernas kreativitet ska ske, definieras inte. 

Vidare beskrivs, i läroplanens övergripande mål och riktlinjer, hur ”Skolan ska ansvara 

för att varje elev efter genomgången grundskola […] kan lösa problem och omsätta 

idéer i handling på ett kreativt […] sätt,” (2011, 13). Vilket det här kreativa sättet är står 

inte utskrivet. Till sist beskrivs i kursplanen för ämnet bild hur arbete med olika typer 

av bilder låter människor utveckla kreativitet. Vilka olika typer av bilder eller vilken typ 

av arbete som utvecklar kreativitet beskrivs inte. Slutligen står det under ämnets syfte 



  
 

4 

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

för att skapa.” (2011, 28). En förklaring till hur undervisningen ska bidra till utveckling 

av kreativitet eller vad som menas med kreativitet definieras inte. Sammanfattningsvis 

har alltså begreppet kreativitet inte definierats i någon av de tre senaste läroplanerna. En 

ökad användning av begreppet i den senaste och nuvarande läroplanen för grundskolan 

gör att en definition och arbete med begreppet blir relevant att undersöka. 

 

Sammanfattning 

Begreppet kreativitet är ett mångtydigt begrepp utan en entydig definition. Olika 

perspektiv på kreativitet utgör olika definitioner av, och arbete med, kreativitet. Trots 

det här står begreppet utskrivet i grundskolans läroplan fem gånger, utan en tydlig 

förklaring till begreppet. De nationella målen, alltså läroplanen, beskrivs utgöra 

likvärdigheten i skolan och ska inte bedömas utifrån “personliga preferenser” 

(Skolverket 2016). Om bildlärare förväntas arbeta utifrån läroplanens 

kreativitetsbegrepp, som saknar en tydlig definition, lämnas de åt att, utifrån sina egna 

preferenser, tolka läroplanens kreativitetsbegrepp, något som Skolverket beskriver 

äventyrar en likvärdigheten i skolan. 

 

1.2.2 Perspektiv på kreativitet 

Perspektiven på kreativitet som presenteras, och som informanternas uttryck sorteras 

utefter, är det sociokulturella perspektivet på kreativitet och det individualistiska och 

psykologiska perspektivet på kreativitet. Kreativitet som något individuellt, förbehållet 

individer med vissa specifika egenskaper, ställs i relation till kreativitet som något 

utvecklat i samspel mellan människor och deras omvärld. Vidare presenteras teorin om 

skolan som institution och skolor som organisationer samt frirumsmodellen. 

 

 Kreativitet ur ett individualistiskt och psykologiskt  perspektiv 

Historisk definition 

Judit Simon ger i sin doktorsavhandling Kreativitetens kännetecken: en fenomenologisk 

studie (Simon 2009) en historisk redogörelse för olika individualistiska perspektiv på 

den kreativa personligheten. Hon skriver att på grund av tidigare föreställningar om 

kreativitet som något förbehållet en individ, givet av gudomliga krafter (2009, 25), 

började forskning om kreativitet ta sin utgångspunkt i psykologiska perspektiv, med ett 

individfokus (2009, 29). Även Eva Brodin, Ingegerd Carlsson, Eva Hoff och Farida 
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Rasulzada ger i deras bok Kreativitet - teori och praktik ur psykologiska perspektiv 

(Brodin et. al 2014) en historisk överblick på de olika teorierna.  

 

Inom den behavioristiska teorin beskrivs kreativitet som en process, påverkad av 

respons och stimuli (Simon 2009, 29). Behavioristerna ser den kreativa processen som 

algoritmisk, alltså att det finns ett givet svar på ett problem och att kreativitet innebär att 

lösa ett problem på rätt sätt (2009, 23, 85). Inom den här teorin kan vägledning mot ett 

på förhand givet mål härleda personer till att lösa problem och arbeta kreativt. Den här 

vägledningen styrs med hjälp av belöning och straff, alltså respons. Genom att stimulera 

till kreativitet, alltså presentera ett problem, och sedan respondera med belöning eller 

straff, för att vägleda till ett korrekt svar av problemet, kan kreativitet uppstå och 

utvecklas (Brodin et al. 2014, 85). 

 

En annan teori som Simon nämner är den humanistiska. Till skillnad från 

behavioristernas teorier om yttre motivation betonas här vikten av den inre motivationen 

(Simon 2009, 29). Inom den humanistiska teorin finns en föreställning om att 

människor har en inbyggd drivkraft, som motiverar till utveckling. Abraham H. Maslow 

tänkte sig den här utvecklingen som en trappa, där vissa behov var tvungna att införlivas 

för att man skulle kunna avancera till nästa trappsteg och utvecklas vidare. De här olika 

behoven kategoriseras som bristbehov, där de mest grundläggande behoven, som till 

exempel mat och trygghet, fanns och tillväxtbehov, där kreativ verksamhet kunde 

utvecklas. Det humanistiska synsättet på kreativitet förklarar således att grundläggande 

mänskliga behov är förutsättningar för att kreativitet ska kunna utvecklas hos 

människor, samt att den inre drivkraften är avgörande för att kreativ förmåga ska kunna 

uppnås. Den humanistiska teorin lägger stor vikt vid frihet och fri vilja hos individen. 

(2014, 87-88). 

 

En tredje teori, som Brodin et al. tar upp är den psykoanalytiska teorin, förespråkad av 

Sigmund Freud. Freud sökte svar på motiv till skapande verksamhet, alltså kreativitet. I 

den psykoanalytiska teorin finns en föreställning om att människan har underliggande 

och omedvetna sexuella och aggressiva drifter. De här drifterna styrs av uppfostran men 

får utlopp i konsten på ett mer accepterat sätt (2014, 105). Den psykoanalytiska teorin 

låg till grund för “det fria skapandet”, som tidigare nämnts. Genom att påverka individer 
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så lite som möjligt fanns en tanke om att det omedvetna skulle kunna yttra sig och den 

“[...] oförstörda kreativiteten skulle blomma ut.” (Marner 2005, 34-35). 

 

Nutida definition 

Brodin et al. belyser även kreativitet ur ett nutida individualistiskt och psykologiskt 

perspektiv. Perspektivet på kreativitet definieras som: “förmågan att skapa en produkt, 

idé, eller process, som är ny och nyttig”. Vidare beskrivs två funktioner för kreativitet: 

skapa förbättring och skapa uttryck. Att skapa förbättring innefattar produktutveckling 

och skapande av förbättringar både på ett vardagligt och samhällsmässigt sätt. Att skapa 

uttryck förknippas med personliga konstnärliga uttryck hos individer (2014, 11-12). Det 

individualistiska perspektivet på kreativitet innebär en föreställning om att alla individer 

är kreativa, i olika stor utsträckning, och att de har en potential att utveckla kreativitet 

och således nya och nyttiga produkter genom kreativa processer (2014, 16). 

 

Systemmodeller för kreativitet 

Individen står dock inte isolerad när det kommer till att generera kreativitet. I ett 

individualistiskt och psykologiskt perspektiv betonas även miljöns samverkan med 

individen. Författarna hänvisar till Mihaly Csikszentmihalyis systemmodell, där tre 

olika delar beskrivs behövas för skapande av kreativitet: domän, fält och kreativ person. 

En person med kreativa egenskaper och kunskaper inom en domän, alltså ett område, 

behövs för att kunna tillföra något nytt och nyttigt till domänen. När den nya och nyttiga 

produkten är skapad av den kreativa personen avgör fältet, alltså experter inom 

domänen, om den nya produkten tillför något nytt och nyttigt till domänen (2014, 12). 

 

En annan systemmodell för kreativ process benämns av Brodin et al. som 

“kreativitetens sex P:n” och utgörs av kreativa personer, kreativ potential, kreativ 

process, kreativ plats, kreativ produkt och kreativ påverkan. För att en kreativ process 

ska kunna uppkomma behövs kreativa personer med kreativ potential och en förmånlig 

plats för kreativt arbete. Genom den kreativa personens samverkan med platsen, kan en 

kreativ produkt skapas och de kreativa personerna behöver sedan övertyga och påverka 

andra människor om den kreativa produktens värde (2014, 14). 

 

Gradering av kreativitet 
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Kreativitet särskiljs, inom det individualistiska och psykologiska perspektivet, som stor, 

“Big C”, eller liten, “Little c”. Med liten kreativitet, “Little c”, avses en individs 

utveckling av något nytt och nyttigt på ett vardagligt plan. Med stor kreativitet, “Big C”, 

avses en individs utveckling av något nytt och nyttigt för världen, till exempel kända 

konstverk av kända konstnärer. (2014, 28-29). James C. Kaufman och Ronald A. 

Beghetto presenterar i sin artikel Beyond Big and Little: The Four C Model of Creativity 

(2009) en mer utvecklad syn på den här graderingen av kreativitet. De expanderar 

modellen till att omfatta “mini-c creativity”, “little-c creativity”, “pro-c creativity” och 

“Big-C creativity” (2009). Kreativitet på nivån “mini-c” innefattar utvecklande och 

personliga aspekter av kreativitet och omfattar den kreativitet som hos individen 

uppkommer i lärandeprocesser. Kreativiteten och det som frambringas av kreativiteten 

blir här nytt och nyttigt för individen själv. Exempelvis beskrivs i texten hur en 

fyraåring genererar en ny karaktär, en “svampprinsessa”. Genom att kombinera två 

saker som var betydelsefulla för henne: hennes mamma, en mykolog som studerar 

svampar, och prinsessor uppkom den nya karaktären som blev betydelsefull för henne. 

Kort sagt kan man beskriva “mini-c creativity” som kreativitet på individnivå. Som 

tidigare nämnts förknippas “little-c creativity” med vardaglig kreativitet. Kreativitet kan 

inom den här nivån innefatta exempelvis förändring av befintliga maträtter i hemmiljön. 

Den kreativa produkten, exempelvis en förändrad maträtt blir ny och nyttig för både 

individen och individens närmaste kontext, till exempel de som smakar av maten. Om 

en individs kreativa produkt istället gjort inverkan på till exempel en organisation eller 

ett fält placeras individen inom “pro-c creativity”. Individen har här uppnått en 

professionell kreativitet men ännu ej uppnått den eminenta statusen i “Big-C creativity. 

För att en person ska ha uppnått eminent kreativitet krävs att personen har, genom 

utvecklandet av en kreativ produkt, gjort en revolutionerande inverkan på omvärlden. 

Den här nivån beskrivs reserverad av “kreativa genier” och deras kända verk (2009). 

Den här graderingen utgörs således av den kreativa produktens påverkan på 

omgivningen. Ju fler den påverkar ju högre nivå av kreativitet uppnås. 

 

Den kreativa individen 

Brodin et al. hänvisar till Gregory J. Feist och hans kategorisering av kreativa 

personlighetsdrag. Personlighetsdragen kategoriseras som: kognitiva, motivationella, 

emotionella, sociala och kliniska. När det kommer till kognitiva personlighetsdrag, 

beskrivs en kreativ person som någon som är öppen för nya lösningar på problem. 
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Öppenheten kräver en nyfikenhet och flexibilitet inför nya lösningar, fantasi för att 

kunna föreställa sig nya lösningar, en förmåga att kunna analysera och reflektera över 

nya lösningar samt även humor. Vidare beskrivs hur “[...] stor uthållighet och förmåga 

att fortsätta trots motsättningar och hinder.” är en del av de motivationella 

personlighetsdragen, samt energi och entusiasm. Kreativa personer som drivs av nöje 

arbetar kreativt utifrån inre motivation. Kreativa personer som drivs av till exempel 

berömmelse eller tävlingar drivs istället av yttre motivation. Att arbeta kreativt utifrån 

yttre och inre motivation har tidigare nämnts inom det behavioristiska och humanistiska 

perspektivet. De emotionella personlighetsdragen innefattar välmående och positiva 

stämningslägen, som är direkt relaterade till kreativitet (2014, 45-47). Det finns dock en 

tanke om att “[...] negativa känslor kan stimulera, medan positiva känslor kan hämma 

kreativitet.”. Det här kan kopplas till tidigare nämnda kreativitetssyn, som likställer 

kreativitet med problemlösning. Ett problem kan upplevas som negativt men stimulera 

till kreativitet genom viljan och behovet att lösa det (2014, 63). När det kommer till de 

sociala personlighetsdragen beskrivs en kreativ person beskrivs som nonkonformativ 

och okonservativ. Nyskapande kräver det en dominans och självsäkerhet för att kunna 

stå upp för sin nya kreativa produkt, samt att kunna ifrågasätta auktoriteter och sociala 

normer. En stark självtillit är av stor vikt hos kreativa personer. De kliniska 

personlighetsdragen innefattar psykisk instabilitet eller psykisk sjukdom. Utifrån de två 

sista kategorierna av personlighetsdrag finns en motstridighet. En kreativ person kan 

präglas av en stark tillit till sig själv och extroversion eller uppfattas som psykiskt 

instabil, galen och sjuk. Den här kategoriseringen kan således beskriva den kreativa 

personen som entreprenör eller enstöring (2014, 48-49). 

 

Sammanfattning 

Inom det individualistiska och psykologiska perspektivet benämns kreativitet som något 

som utvecklas individuellt i samband med miljö. Det finns en äldre föreställning om att 

enbart vissa individer välsignats med en kreativ förmåga och det finns en nutida 

föreställning om att kreativitet är något som finns hos alla människor, dock i olika stor 

utsträckning. Kreativitet graderas utifrån hur många som påverkas av den nya och 

nyttiga kreativa produkten, från individnivå till omvärldsnivå. 

 

 Kreativitet ur ett sociokulturellt perspektiv 

Definition 
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Det som skiljer det sociokulturella perspektivet på kreativitet från det individualistiska 

är bland annat förutsättningarna för att kreativitet ska uppstå. Medan det 

individualistiska perspektivet framhäver kreativ personlighet som en förutsättning för 

att kreativitet ska ske är uppfattningen inom det sociokulturella perspektivet att 

kreativitet är en intersubjektiv företeelse. Kreativitet placeras här i en kulturteori snarare 

än en personlighetsteori. Uppfattningen inom kulturteorin är att kreativa produkter inom 

en kultur alltid blir påverkade av den kultur som produkten skapas i. Således kan 

ingenting helt och absolut nytt skapas av en isolerad individ, en individs kreativitet 

verkar i samband med en kultur och människorna i den (Marner 2005, 30). Precis som 

det nutida individualistiska perspektivet, associeras kreativitet med problemlösning 

även i det sociokulturella perspektivet. Marner beskriver att kreativitet uppstår ur en 

brist, ett behov eller ett problem och att kreativitet uppstår i försöket att tillgodose 

bristen, behovet eller lösa problemet. Således gynnas kreativitet av problem eller 

begränsningar som har ett behov av att lösas (Marner 2005, 34). 

 

Vygotskijs syn på kreativitet har en framträdande roll inom den sociokulturella teorin. I 

Vygotskijs kreativitetsteori finns en särskillnad mellan återskapande/reproducerande 

förmåga, alltså görande, och kombinatorisk förmåga, alltså skapande, där den 

kombinatoriska förmågan likställs med kreativitet och fantasi (Marner 2005, 44). 

Återskapande, reproducering och görande bygger på upprepning. Hjärnan bevarar 

tidigare erfarenheter i minnet och bidrar till att återupprepa dem i olika uttrycksformer. 

En ensidig användning av de här förmågorna skulle begränsa människor till att leva 

efter endast invanda mönster, utan möjlighet att kunna anpassa sig till förändringar eller 

kunna förändra sin omvärld. Den kombinatoriska förmågan, alltså kreativiteten och 

fantasin, kombinerar istället de olika erfarenheterna och skapar nya. Människan får 

möjlighet att föreställa sig och fantisera om icke-existerande företeelser och öppnar 

möjligheten för att kunna förändra sin omvärld “Det är just människans kreativa 

aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och 

samtidigt förändrar sin nutid.” (Vygotskij 1995, 12-13). Marner skriver också att: 

“Kreativiteten ligger i skillnaden mellan att göra och att skapa. Att göra är att vila i den 

beprövade erfarenheten. Att skapa är däremot att använda beprövad erfarenhet på ett nytt 

sätt.” (2005, 41). 

 

Kreativitet och erfarenheter 
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Vygotskij kritiserar föreställningen om “kreativa genier” och individuellt skapande och 

framhäver det kollektiva och vardagliga skapandet, alltså människors kreativitet som 

sker i vardagen. Någon gradering av kreativitet förekommer ej utan all kreativitet 

tillskrivs lika stort värde (1995, 14-15). Även Marner skriver att: 

”Vardagslivet kan präglas av kreativitet när vi löser ett problem på ett nytt sätt. Att ta vårt 

öde i våra egna händer, att gestalta vårt eget liv, är en viktig del av ett kreativt livsprojekt; 

att förverkliga sig själv, att skapa sina egna regler, att söka sig utanför det förutbestämda. 

Att leva livet och inte bara var en kugge i maskineriet, är en omistlig aspekt av kreativiteten 

(Marner 2005:30).”. 

Vygotskij beskriver dock att “Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människas, 

eftersom dess erfarenheter är mindre rika.”. Även om Vygotskij tillskriver all kreativitet 

lika stort värde förklaras dock att kreativiteten kan ha olika grad av utveckling. Ju mer 

erfarenheter en människa har ju rikare blir dennes fantasi och kreativa förmåga. 

Vygotskij betonar därför att en stadig grund för kreativitet bygger på ansamling av 

erfarenheter (Vygotskij 1995, 19-20). Vidare betonas vikten av så kallad sekundär 

erfarenhet. Tack vare andra människors erfarenheter och berättelser om dem kan 

människors förråd av erfarenheter fyllas på. Till exempel behöver en person inte åka 

ända till Afrika för att få en bild av landet utan kan uppleva och erfara Afrika genom 

andra människors erfarenheter av landet. Kreativiteten är alltså beroende av ett samspel 

mellan människor (Vygotskij 1995, 21-22). Att erfarenhet är en viktig förutsättning för 

att kreativitet ska frambringas har betonats. Marner hänvisar till Graham Wallas 

kreativitetsmodell som beskriver den kreativa processen bestående av fyra olika faser. I 

de två inledande faserna, preparation och inkubation, samlas information, fakta, 

erfarenheter m.m. som sedan bearbetas mentalt. I de här två inledande faserna inhämtas 

alltså förutsättningar för kreativitet. Ur de här två faserna uppstår sedan illuminationen, 

där själva idén uppstår med hjälp av kombination av erfarenheter. I den sista fasen, 

verifikationen, behandlas och bearbetas idén för att fungera i ett sammanhang. 

Kreativiteten blir en form av problemlösande process beroende av erfarenheter (2005, 

38). 

 

Mediering 

Till skillnad från det äldre synsättet på kreativitet, där mediet fick rollen som en neutral 

yta för uttrycket, hävdar Vygotskij, i sin kreativitetsteori, att det finns en spänning 

mellan aktören och mediet. Mediet är inte uttryckslöst eller neutralt utan påverkar 



  
 

11 

aktören. Bemästrandet av mediet blir en förutsättning för att kreativitet ska uppstå och 

själva mediet blir en del av uttrycket (2005, 39-40). 

 

Norm och kreativitet 

Ofta förknippas kreativitet med normbrott. Marner kopplar samman kreativitet med 

både utträde och inträde i en norm. Det här innebär att kreativitet kan uppstå i problemet 

att befinna sig i en norm som i sin tur genererar en önskan om att träda ut ur normen. 

Problemet kan även vara att inte befinna sig inom en norm och där blir önskan i stället 

att träda in  i normen. Båda problemen kräver sökandet efter en lösning och det är där, i 

problemlösandet, som kreativiteten uppstår (2005, 40-42). 

 

Hämmande och främjande av kreativitet 

Marner skriver om miljöer som främjar och hämmar kreativitet i skolan. Genom att 

bejaka elevers egna initiativ och egna motivation kan kreativitet främjas. Däremot kan 

för styrda och snäva arbetsområden hindra kreativiteten eftersom elever då begränsas. 

Negativitet från klasskompisar i form av till exempel nedsättande kommentarer, samt 

påtryckningar om konsensus och konformitet från antingen en norm på skolan eller från 

läraren kan hämma kreativitet. Enligt Marner hindrar även kreativiteten eftersom det 

bidrar till att elever söker efter korrekta svar på ett problem, istället för att fokusera på 

att finna många lösningar (2005, 32). 

 

Sammanfattning 

I det sociokulturella perspektivet är uppfattningen att kreativitet sker i samspel med 

andra människor. Något helt och absolut nytt kan aldrig skapas utan kreativa produkter 

är alltid påverkade av den kultur de skapas i. Kreativitet beskrivs som en kombinatorisk 

förmåga, förknippat med fantasi och beroende av erfarenheter. Med kombinatorisk 

förmåga menas att kombinera erfarenheter på ett nytt sätt. Utvecklingen av den kreativa 

förmågan är beroende av erfarenhetsinsamling som i sin tur är beroende av andra 

människors erfarenheter. För att kunna arbeta kreativt krävs bemästrande av ett medie. 

konsensus, konformitet, nedsättande kommentarer, betygssystem och snäva 

arbetsområden kan hämma kreativitet medan bejakande av initiativförmåga och 

motivation främjar kreativitet. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande studie är att synliggöra två stycken bildlärares uttryck kring 

definition och arbetssätt utifrån läroplanens skrivningar om kreativitet, samt få en 

förståelse för bildlärares uttryck kring tolkningsutrymmet för läroplanens 

kreativitetsbegrepp och vad det får för betydelse för en likvärdig skolform, elever och 

samhälle. 

 

Studiens syfte bryts ner i följande frågeställningar:  

• Hur uttrycker bildlärare sina definitioner av läroplanens skrivningar om 

kreativitet? 

• Hur uttrycker bildlärare att de arbetar utifrån läroplanens skrivningar om 

kreativitet? 

• Hur uttrycker sig bildlärare om tolkningsutrymmet för läroplanens 

kreativitetsbegrepp och dess betydelse för likvärdighet i skolan, elever och 

samhälle? 

 

1.3.1 Avgränsning 

Studien avgränsas till att omfatta empirisk data från två stycken verksamma bildlärare, 

undervisande på högstadiet, i två olika kommuner i södra Sverige. Studien avgränsas till 

att förhålla sig till läroplanens skrivningar om kreativitet som berör bildlärarens 

undervisning, vilket innefattar skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer samt kursplanen för ämnet bild. Utdrag från läroplanen som berör dessa 

områden finns i Bilaga 1. 

 

1.4 Forskningsöversikt 

I Lars Lindströms artikel ”Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt” från 

2007 presenteras forskning om kreativitet. Syftet med hans artikel beskrivs som att, 

utifrån olika synvinklar, ”belysa frågan om kreativitet kan ’läras ut’” (Lindström 2007, 

8). Detta gör han genom att redogöra för diverse forskning, fallstudier, psykologiska 

experiment, studier, projekt med mera gällande kreativitet och främjande av den. I 

artikeln beskrivs begreppet kreativitet som något ”…omgärdat av… skiftande 

uttolkningar.” (2007, 7). Vidare presenterar Lindström olika synsätt på kreativitet, bland 
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annat som en egenskap medfött hos en viss individ samt som en förmåga, möjlig att 

träna upp (2007, 8).  

 

I sin slutsats redogör han för hur skolelevers skapande förmåga, alltså kreativitet, kan 

främjas. Tid till att ”…utforska idéer och uppslag på djupet…”, att ”…få erkänsla för 

risktagande och ett gott försök…” även vid misslyckanden, uppmuntran till 

kombination av bildframställning och iakttagelser av andras framställning av bilder, 

självreflektion, självbedömning, samt kamrat- och lärarrespons, beskrivs som främjande 

för kreativitet och skapande hos skolelever (2007, 27). 

 

 

Katarina Schiöler har i sin avhandling Kurskonstruktörer i ett målstyrt system: En studie 

av hur två lärare planerar en gymnasiekurs i historia (Schiöler 2012) följt två stycken 

historielärare och deras planeringsarbete. I texten uppmärksammas ett problem med 

lärares tolknings- och handlingsutrymme och gymnasieskolans mål- och 

kunskapsrelaterade system. Även om Schiölers forskning berör historieämnet finns en 

relevans vad gäller lärares tolkningsutrymme och dess betydelse för likvärdighet inom 

skolan. 

 

Det mål- och kunskapsrelaterade styrsystemets syfte beskrivs vara nationell 

likvärdighet, dock med en frihet för lärare och elever att anpassa styrdokumenten till de 

lokala förhållanden som finns. I texten beskrivs att: 

“Skolverket uttrycker det som att målen blir ‘färdiga’ först när lärare och elever valt hur de 

vill tolka och konkretisera målen i undervisningen.” 

Den här tolknings- och handlingsfriheten, tillskriven lärare och elever, beskrivs som det 

“lokala friutrymmet” och innebär att de nationella målen ska tolkas både professionellt, 

exempelvis lärare emellan, och lokalt, alltså med till exempel elever. Vidare beskrivs 

hur de nationella målen är i behov av konkretisering genom det professionella och 

kollegiala samtalet och att ett bortfall av det professionella och kollegiala samtalet, på 

grund av exempelvis tidsbrist, äventyrar den nationella likvärdigheten. Lärare lämnas 

till att enskilt tolka och agera utifrån styrdokumenten. Schiöler hänvisar till Skolverkets 

text om likvärdig bedömning och betygsättning: 

“Målen och kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att läraren måste göra många val 

och fatta många beslut om såväl vad som ska behandlas i undervisningen som hur den ska 

bedrivas. På detta sätt formas en utbildning som tar sin utgångspunkt både i de intentioner 
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som staten lagt fast och den professionalism som läraren besitter. De kollegiala samtalen 

och den lokala planeringen har en avgörande betydelse för att betygssättningen blir 

likvärdig trots skillnader när det gäller vilket stoff som används för kunskapsbildningen och 

hur undervisningen utformas” (Likvärdig bedömning och betygssättning, 2004, s. 9).  

Den nationella likvärdigheten är således beroende av ett friutrymme, där undervisning 

planeras i samspel med kollegor, elever och lokala förutsättningar (Schiöler 2012, 9-

10). 

 

Intentionerna med en undervisning baserad på styrdokument och friutrymme beskrivs 

dock inte ha införlivats på grund av praktiska hinder som t.ex. tidsbrist hos lärarna. Det 

här innebär att många lärare inte har haft möjlighet att utnyttja friutrymmet till 

kollegiala och professionella samtal vilket har resulterat i att målen i styrdokumenten 

inte har konkretiserats. Istället beskrivs hur lärarna mäter kunskapskvalitéer på ett 

“ungefärligt” sätt (Schiöler 2012, 11). 

 

Även Anna Karlefjärd intresserar sig för lärares friutrymme. Karlefjärd har i sin 

licentiatuppsats Att rymmas inom sitt friutrymme. Om samhällskunskapslärares 

tolkning, anpassning och undervisning (Karlefjärd 2011) undersökt hur tio 

samhällskunskapslärare uppfattar deras friutrymme i relation till styrdokumenten (2011, 

13). 

 

Precis som i Schiölers studie beskriver Karlefjärd hur lärares friutrymme står i relation 

till skolans styrdokument. I slutändan är det lärarna själva som utformar undervisning 

utifrån styrdokumenten.  

“Förhållandet mellan politisk styrning och faktisk undervisning går därför aldrig att 

beskriva som ett karbonpapper, där styrdokument traderas till daglig verksamhet. Istället 

förväntas lärare som professionella aktörer forma verksamhetens innehåll med grund i 

styrdokumentens intentioner. På så sätt innefattar lärares professionalism ett visst 

tolkningsföreträde när det gäller de politiskt beslutade mål som rör deras undervisning.” 

(2011, 9). 

Studien visar att lärares individuella kunskapsbaser och erfarenheter ligger till grund för 

innehållet i undervisningen: 

“Alla lärare i studien lyfter på olika sätt fram att deras erfarenhet som 

samhällskunskapslärare spelar roll när valet av innehåll diskuteras […] lärares erfarenhet 

kan påverka såväl syn på elever som hur man förhåller sig till styrdokument.” (2011, 63). 
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“Flera av lärarna balanserar sin erfarenhet i förhållande till kursplanen, det vill säga 

kursplanen spelar roll för lärarnas val av innehåll men tolkningen görs utifrån deras 

erfarenhet som samhällskunskapslärare [...]” (2011, 64). 

 

De tillfrågade lärarna i studien känner en stor frihet i att utforma sin undervisning 

(2011, 53), dock uppfattas friheten olika av lärarna. Några av lärarna upplever friheten 

som positiv medan några av lärarna anser att friheten gör styrdokumenten svåra att tyda 

(2011, 54). Likt Schiölers studie visar även Karlefjärds studie att kollegiala samtal har 

en stor betydelse för tolkning av styrdokumenten samt att tidsbrist, som begränsar 

kollegiala samtal, ger en negativ effekt på lärares lektionsplanering (2011, 68). 

 

Karlefjärds studie är genomförd innan införandet av den nuvarande läroplanen, som 

infördes 2011. Studien är dock relevant eftersom den undersöker lärares uppfattningar 

om styrdokument i relation till friutrymme. 

 

1.5 Skolan som institution och skolor som organisationer 

Teorin om skolan som institution och skolor som organisationer ser skolan som en 

statlig och samhällelig institution och skolor som enskilda organisationer (Berg 2014, 

21). Teorin beskriver en spännvidd och komplexitet mellan skolans formella och 

informella styrning, alltså skolan som institution, och skolans vardagsarbete, alltså 

skolor som organisationer: 

“Spännvidden mellan och inom skolans mångfacetterade institutionella styrning öppnar för 

att skolors vardagsarbeten kan vara utformade på vitt skilda sätt och ändå vara i linje med 

åtminstone någon del av de explicita och/eller implicita uppdragen. I sin förlängning 

innebär t.ex. detta att såväl traditionellt individualistiska som mer arbetslagsinriktade 

arbetssätt och arbetsformer ryms inom det frirum som skolan som institution avgränsar och 

reglerar men därmed också erbjuder skolor som organisationer.” (2014, 24). 

En modell som används för att belysa komplexiteten mellan skolans styrning och 

skolors vardagsarbete kallas för frirumsmodellen och innefattar yttre och inre gränser 

samt frirum (2014, 31). De yttre gränserna innefattar styrdokument, exempelvis 

läroplaner. De inre gränserna innefattar den skolkultur som påverkar skolan och 

vardagsarbetet som sker där, exempelvis lärares egna tolkningar av styrdokumenten. 

Frirummet uppstår i relationen mellan den yttre och inre gränserna (Berg 2000, 13).  
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Teorin passar väl in i på studiens tolkning av resultatet, där bildlärares definitioner av 

och arbeten med läroplanens kreativitetsbegrepp, alltså vardagsarbete, ställs i relation 

till skolans styrning gällande likvärdigheten i skolan som beskrivs i läroplanen. 

 

Den här teorin förekommer även i den forskning som presenterades i 

forskningsöversikten. I Schiölers avhandling beskrevs bland annat den nationella 

likvärdigheten som beroende av ett friutrymme, där undervisning planeras i samspel 

med kollegor, elever och lokala förutsättningar. Intentionerna med en undervisning 

baserad på styrdokument och friutrymme beskrevs dock inte ha införlivats på grund av 

praktiska hinder som t.ex. tidsbrist hos lärarna. Det här innebär att många lärare inte har 

haft möjlighet att utnyttja friutrymmet till kollegiala och professionella samtal vilket har 

resulterat i att målen i styrdokumenten inte har konkretiserats. Istället beskrivs hur 

lärarna mäter kunskapskvalitéer på ett “ungefärligt” sätt (Schiöler 2012, 9-11). 

 

1.6 Metod 

Eftersom följande studie ämnade undersöka hur två bildlärare definierar och arbetar 

utifrån läroplanens skrivningar om kreativitet, samt få en förståelse för bildlärares 

uttryck kring tolkningsutrymmet för läroplanens kreativitetsbegrepp och vad det får för 

betydelse för en likvärdig skolform, elever och samhälle, användes ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Det kvalitativa tillvägagångssättet var att föredra eftersom studien 

sökte förståelse från undersökningspersonernas uttryck för olika perspektiv (Kvale och 

Brinkmann 2014, 41). Med utgångspunkt i det kvalitativa tillvägagångssättet valdes 

metoden enskild intervju. Valet att genomföra enskilda intervjuer grundar sig i studiens 

syfte. Det var inte av intresse att undersöka en grupp bildlärares gemensamma definition 

och arbetssätt utifrån läroplanens kreativitetsbegrepp.  Enskilda intervjuer öppnade 

istället upp för bildlärares olika definitioner och arbetssätt, vilket gav material för en 

diskussion utifrån den likvärdiga skolform som betonas i läroplanen. 

 

Intervjuerna planerades och genomfördes utifrån en förutbestämd struktur och föll 

således inom ramarna för fokuserad intervju (Bell 2016, 194). Definition, arbetssätt och 

likvärdig skolform blev teman för intervjun och ramarna för intervjufrågornas 

formuleringar. En samtalsguide med intervjufrågorna under respektive tema finns i 

Bilaga 3. Fördelen med den fokuserade intervjun och tematiseringen av frågorna är 

möjligheten att låta respondenten röra sig fritt inom ramarna för frågorna. 
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Tematiseringen minskar risken för att respondenten samtalar om sådant som inte tillför 

studien någonting och friheten ger respondenten tillfälle att uttrycka sådant som kan 

vara av intresse för studien, men som frågan i sig inte söker svar på. Den fokuserade 

intervjun, även kallad semistrukturerad intervju, tillåter även uppföljningsfrågor, vilket 

tillåter intervjuaren att följa upp respondentens svar med fler frågor (2016, 194).  

 

Bell skriver att det finns en risk att personer som intervjuas avbryter sin medverkan 

under intervjun om de inte fått tillräcklig information om studien och intervjun innan 

(2016, 191). För att undvika bortfall under empiriinsamlingen gavs ett 

informationsdokument ut och skrevs på av respondenterna innan intervjun påbörjades. 

Informationsdokumentet går att finna i Bilaga 2.          

 

1.6.1 Urval 

För att detektera eventuella skillnader i bildlärares definition och arbetssätt utifrån 

läroplanens kreativitetsbegrepp, samt skillnader vad gäller bildlärares uttryck kring  

tolkningsutrymmet för läroplanens kreativitetsbegrepp och vad det får för betydelse för 

en likvärdig skolform, elever och samhälle, krävde studien att fler än en intervju 

genomfördes. I studiens bakgrundskapitel presenterades två perspektiv på kreativitet: 

det individuella och psykologiska samt det sociokulturella. Utifrån de här två 

perspektiven, samt Marners forskning angående de här två synsätten i bildämnet, 

föreligger en hypotes om att bildlärare förhåller sig till de här två perspektiven i 

bildundervisning. Utifrån det här fanns det en legitimitet för att intervjua två bildlärare, 

för att urskilja eventuella skillnader i deras definition och arbetssätt. Att intervjua ett 

större antal bildlärare hade nödvändigtvis inte givit studien mer djup men gjort den mer 

omfattande och säkerställande. På grund av studiens tidsavgränsning på tio veckor fanns 

inte tiden till att genomföra en mer omfattande studie. En nackdel med intervjuer under 

kortare projekt är att det endast finns utrymme för ett fåtal intervjuer (2016, 190). 

 

1.6.2 Tillvägagångssätt 

Innan intervjuer påbörjades presenterades studien muntligt och skriftligt och 

informanterna fick skriva på ett dokument där de godkände sin medverkan i studien. 

Följaktningen fick informanterna läsa igenom ett dokument med de 

läroplansskrivningar gällande kreativitetsbegreppet som bildlärare behöver ta ställning 
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till vid planering och genomförande av bildundervisning. Därefter påbörjades 

intervjuerna. 

 

1.6.3 Analysmetod/modell 

Eftersom en kvalitativ metod valdes för studien analyserades även materialet kvalitativt. 

Den kvalitativa analysmetoden bidrog till att fördjupa förståelsen för empirin genom att 

ställa empirin i relation till de teoretiska utgångspunkterna, alltså sortera och tolka 

materialet med hjälp av de perspektiv och den teori som tidigare presenterats. De 

tillfrågade bildlärarnas uppfattningar kring läroplanens kreativitetsbegrepp, vad gäller 

definition och arbetssätt, sorterades med hjälp av det sociokulturella och det 

individualistiska och psykologiska perspektivet på kreativitet. Här besvaras således 

studiens två första frågeställningar: 

• Hur uttrycker bildlärare sina definitioner av läroplanens skrivningar om 

kreativitet? 

• Hur uttrycker bildlärare att de arbetar utifrån läroplanens skrivningar om 

kreativitet? 

 De tillfrågade bildlärarnas uppfattningar kring läroplanens odefinierade 

kreativitetsbegrepp, samt dess betydelse för likvärdighet i skolan, tolkas med hjälp av 

teorin om skolan som institution och skolor som organisationer. Respondenternas svar 

utvecklas genom den här metoden från en beskrivande nivå till en mer abstrakt, 

teoretisk och begreppslig nivå (Lantz 2013, 137). Här besvaras således studiens sista 

frågeställning: 

• Hur uttrycker sig bildlärare om tolkningsutrymmet för läroplanens 

kreativitetsbegrepp och dess betydelse för likvärdighet i skolan, elever och 

samhälle? 

 

Eftersom det är bildlärarnas uttryck och uppfattningar som sorteras och tolkas, har 

studien antagit en hermeneutisk ansats. I Per-Johan Ödmans bok Tolkning, förståelse, 

vetande. Hermeneutik i teori och praktik. beskrivs traditionsförmedling som en av 

hermeneutikens viktigaste uppgifter, alltså att förena olika förståelsehorisonter, det vill 

säga hur långt någons förståelse sträcker sig (11). Vidare beskrivs hur hermeneutiken 

”erkänner… att det finns flera sätt att förstå världen eller en viss företeelse på.” (14). 

Informanternas svar vad gäller definition och arbete med läroplanens 

kreativitetsbegrepp sorteras med hjälp av olika perspektiv på kreativitet och 
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informanternas svar angående tolkningsutrymmet i läroplanen vad gäller 

kreativitetsbegreppet och dess betydelse för likvärdighet i skolan, elever och samhälle, 

tolkas med hjälp av teorin om skolan som institution och skolor som organisationer. 

Genom att sortera och tolka informanternas svar med hjälp av ny förståelse i form av 

dessa perspektiv och denna teori har således förståelsen för deras svar, alltså 

förståelsehorisonten utökats. Den här nya förståelsehorisonten gör dock inget anspråk 

på att vara den enda nya förståelsen utan en av flera möjliga. Om informanternas svar 

exempelvis skulle sorteras och tolkas med hjälp av andra perspektiv på kreativitet och 

teorier än de som presenterats i den här studien, eller om deras svar skulle sorteras och 

tolkas av en annan person, skulle kanske resultatet bli ett annat. 

 

1.6.4 Etiska överväganden 

Forskning är betydelsefullt ur ett samhälls- och individutvecklande perspektiv. En 

avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet bör dock göras inför 

vetenskapliga undersökningar. Värdet av den kunskap som genereras genom 

forskningen bör alltid ställas i relation till negativa risker för deltagare i studien. 

Individskyddskravet innebär bland annat att deltagare i en studie inte utsätts för intrång 

på privatlivet, psykisk, fysisk skada eller förödmjukelse eller kränkning. 

Individskyddskravet beskrivs som “[...]den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden.” (Vetenskapsrådet 2002, 5). Vetenskapsrådet delar in 

individskyddskravet i fyra underliggande huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002, 6). Även Bryman 

nämner de här huvudkraven och beskriver dem som “Etiska principer” (Bryman 2011, 

131).  

 

Informationskravet innebär att informanter i en studie blir informerade om studiens 

syfte, samt att de deltar frivilligt och kan avbryta sin medverkan om de så önskar (2011, 

131). Information om publicering av studien är också önskvärt. Informationen som ges 

informanterna kan vara mer eller mindre detaljerad och ges antingen skriftligt eller 

muntligt (Vetenskapsrådet 2002, 7). Med samtyckeskravet menas att informanter har en 

frivillighet att deltaga eller inte. Informanterna behöver således ge samtycke till 

medverkan. (Bryman 2011, 132). Konfidentialitetskravet innefattar en konfidentiell 

behandling av informanternas personuppgifter, samt att obehöriga ej får åtkomst till 

personuppgifterna (2011, 132). Som forskare råder tystnadsplikt gällande informanterna 
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och informanterna bör i studien anonymiseras (Vetenskapsrådet 2002, 12). Slutligen 

innebär nyttjandekravet att insamlad empiri från personer i studien endast får nyttjas i 

forskningsändamål (2002, 14). 

 

För att applicera de här kraven på föreliggande studie gavs ett informationsdokument ut 

till informanterna innan påbörjad intervju. Dokumentet går att finna i bilaga två. I 

dokumentet framgår studiens syfte, att medverkan i studien är frivillig, att materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och i forskningssyfte samt var studien publiceras. 

Genom att informanterna fick information om studien upprätthåller studien 

informationskravet. Vidare upprätthålls även samtyckeskravet genom att informanterna 

ges möjlighet att avbryta deras medverkan om de så önskar, samt att de får samtycka till 

medverkan i studien skriftligt genom en namnunderskrift. Genom att informanterna 

kommer att anonymiseras i studien upprätthålls konfidentialitetskravet och slutligen 

tillämpas nyttjandekravet genom informationen om publiceringen av studien. 

 

1.6.5 Källor och källkritik 

De vetenskapliga källor, som använts för den här studien, är noga undersökta och 

tillförlitliga. 

 

Då jag mött en av informanterna tidigare i samband med min verksamhetsförlagda 

utbildning, finns det en risk att hens svar inte har sorterats och tolkats utifrån samma 

preferenser som den andra informanten. Detta på grund av att jag medverkat på hens 

lektioner och fått en uppfattning av den här informanten som kanske har påverkat hur 

jag har analyserat och tolkat hens svar. Båda informanterna hade en tendens att glida 

ifrån samtal kring just läroplanens kreativitetsbegrepp och stundtals referera till synen 

på och arbetet med bildämnet. Således finns det en risk att svar, gällande bildämnet och 

bildundervisning, har sorterats och tolkats i relation till läroplanens kreativitetsbegrepp 

och därmed inte gett ett generellt tillförlitligt resultat. 

 

1.7 Disposition 

I kapitel två redovisas inledningsvis resultatet, där informanternas svar på 

intervjufrågorna presenteras. Därefter sorteras resultatet gällande bildlärarnas definition 

och arbetssätt i relation till tidigare nämnda sociokulturella och individualistiska och 

psykologiska teori. Resultatet gällande likvärdighet tolkas därefter med hjälp av teorin 
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om skolan som institution och skolor som organisationer samt frirumsmodellen. 

Slutligen sammanfattas resultatet och diskuteras i relation till bland annat tidigare 

forskning. 

 

2 Resultat 

Följande resultat presenteras utifrån de teman som intervjufrågorna sorterades utifrån, 

det vill säga definition, arbetssätt och likvärdig skolform. Informant ett benämns som 

Kim och informant två benämns som Lo.  

 

Intervju ett: Kim 

Definition 

Kim anser att läroplanens skrivningar om kreativitet innebär att man som lärare behöver 

visa och utsätta elever för olika metoder, exempelvis teckning, måleri och lera, samt låta 

dem testa på dem, och som lärare ge dem tips för att kreativitet ska kunna uppstå. Kim 

beskriver även hur nyfikna och fantasifulla elever, med en fallenhet för det praktiska, 

brukar “[...] av sig själva komma på egna grejer.” Vidare beskriver Kim läroplanens 

kreativitetsbegrepp som: “[...] att man kommer på någonting. Inte nytt tror jag ju inte att 

det är men någonting lite annorlunda. Man går lite utanför mallen.”. Hen exemplifierar 

med skapandet av en julstjärna där man kan utgå ifrån en mall för att sedan sätta “[...] 

sin egna lilla prägel på det.” Kim menar att genom exemplifiering och tips om hur man 

på olika sätt kan arbeta med ett material får eleverna även tips på hur de kan sätta sin 

egna prägel på ett verk. Kim kopplar läroplanens kreativitetsbegrepp till nytänkande och 

entreprenörskap: 

”[...] Vad man menar med att man ska va kreativ det är att man ska vara lite nytänkande. 

Det går lite ihop med att vara entreprenöriell och komma på egna idéer. Ja, komma på egna 

idéer och inte bli serverad liksom.” 

Enligt Kims tolkning av läroplanens kreativitetsbegrepp kopplas kreativitet även ihop 

med fantasi och idérikedom. Kim tycker att det här i sin tur inte bara gynnar praktiska 

ämnen som bildämnet utan även andra ämnen vid till exempel skrivandet av en text. 

Kim beskriver hur bildämnet består av två delar, där den ena delen inte innefattar så 

mycket kreativitet, och uttrycker ett problem med att få plats med båda: 

“[...] dels ska du lära dem en grund med tekniker och material och där måste du ibland 

jobba steg för steg och där finns det inte så mycket utrymme för det kreativa [...] sen så ska 

de ju helt plötsligt visa att de kan utgå från en egen idé och att de kan utveckla den och 
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komma vidare på egen väg [...] det är ju vad jag tolkar med ett sätt att vara kreativ på, att 

man kan stöta på ett problem men lösa det.” 

 

Kims utvidgar sin koppling mellan kreativitet och fantasi. Hen beskriver hur man som 

litet barn har mycket fantasi, där man skapar fritt, och att skolans styrda ramar hämmar 

fantasin och därmed kreativiteten. Hen menar att genom tillsägelser och förväntningar 

om att till exempel skriva ordentligt, sitta stilla och vara tyst hamnar man i en box där 

man ska passa in i en ram och i ett sammanhang. Man förväntas att bete sig, arbeta och 

göra på ett specifikt sätt. “Man stimulerar jättemycket när man får sitta och kladda och 

vara lite sprallig.”. Vidare beskriver Kim en lösning på den här problematiken genom 

att “smyga in kreativiteten” genom att komma utanför klassrumsramarna och vara ute 

och upptäcka saker. Dock uttrycker Kim en svårighet med att uppmana till och nå 

kreativitet i undervisning med ungdomar: 

“[...] man ska liksom inte vara nyfiken. Man ska inte ha en massa fantasier när man är 

fjorton. Det är annat som kanske tar lite plats.” 

 

För att kreativitet ska uppstå beskriver Kim hur eleverna behöver lära sig att använda 

sina erfarenheter och egna perspektiv. Med egna perspektiv menar hen exempelvis vad 

eleverna tycker är roligt och vad de tycker om, inte vad läraren vill ha. 

 

Kim anser att kreativitet kan läras ut och att inlärning av kreativitet innefattar att våga 

göra fel, våga testa och gå lite utanför boxen. Hen ger ett exempel gällande färglära där 

ett långbord med färger, stora pappersark och penslar, samt uppmaningen att testa  och 

prova, skulle lära elever att vara kreativa. 

 

Enligt Kims tolkning av läroplanens kreativitetsbegrepp finns det en gradering av 

kreativitet som går att detektera i till exempel elevarbeten. Hen beskriver hur elever som 

strävar efter att komma vidare med sina arbeten och testa nya vägar och metoder ses 

som mer kreativa än elever som fastnar i sina arbeten och inte vet hur de ska komma 

vidare. Hen påpekar dock att det finns en möjlighet att utveckla en kreativitet hos alla 

människor.  

 

Att begreppet kreativitet finns med i läroplanen kopplar Kim till nutida snabba tekniska 

förändringar i samhället, samt företagsamhet och entreprenörskap.  
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“Man ska kunna ta sig an problem och olika utmaningar och hitta vägar för att lösa dem. 

Man vill ha människor som kommer med nya idéer, som är nytänkande och är rätt så 

snabba i det här med att tänka annat, och inte fastna i gamla traditionella arbetssätt.” 

 

Vid frågan om hur Kim skulle formulera en förklaring till läroplanens 

kreativitetsbegrepp beskrev hen synonymer till begreppet. Nästkommande fråga 

angående synonymer till kreativitet slogs därför samman med föregående fråga. 

Synonymer till läroplanens kreativitetsbegrepp beskriver Kim som fantasi, nytänkande, 

problemlösning, samt att kunna testa nya vägar och perspektiv. Med problemlösning 

menar Kim att inte fastna eller ge upp vid lösningen av ett problem, utan att försöka ta 

sig vidare och lösa problemet på ett bra sätt. 

 

Arbetssätt 

Att inte fastna vid föreställningar om hur någonting bör eller ska se ut, samt att komma 

vidare i sitt arbete och hitta olika vägar till ett bra resultat med utgångspunkt i sig själv, 

benämner Kim som ett kreativt arbetssätt. Hen exemplifierar med porträttmålning: 

“Man kanske inte är den här tecknaren som kan få till fina linjer och hela den biten, men 

man kanske är någon som kan ha en väldigt bra metod för att komma framåt och hitta det 

här att det kan visa sig bli ett väldigt häftigt porträtt som på något vis symboliserar att det 

här är du.” 

 

Enligt Kims utmärker inte moment som tekniklära ett kreativt arbetssätt. Kreativiteten 

få där inte utrymme eftersom fokus ligger på att lära sig en teknik på ett visst sätt, 

exempelvis skuggning. Att arbeta metodiskt, steg för steg, och att inte utgå från sin 

fantasi gör att arbete med tekniklära inte blir kreativt. 

 

Arbetssätt som ger elever problem att lösa beskriver Kim som främjande för kreativitet. 

Genom problemlösning behöver eleverna komma på nya sätt att tänka, inte bara 

enkelspårigt, och använda många olika sinnen, vilket Kim kopplar läroplanens 

definition av kreativitetsbegreppet till. 

 

Kim beskriver hur hen låter kreativiteten byggas upp under elevernas skolgång. Till en 

början får eleverna exempelvis lära sig olika tekniker och begrepp och utgår i uppgifter 

från en bestämd ram och arbetsområde med ett litet utrymme för kreativitet och 

självbestämmande. Vidare förklarar Kim att i exempelvis årskurs åtta blir det här 
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utrymmet större, samt att hen visar mycket hur exempelvis andra har uttryckt sig 

konstnärligt. Kim ger ett exempel där en elev kan få ett fotografi men sedan fritt få 

skapa en skulptur utifrån det. Vidare i årskurs nio arbetar eleverna kreativt genom att 

exempelvis utgå ifrån ett begrepp, skapa utifrån det här, och förmedla ett budskap som 

har med begreppet att göra. 

 

Likvärdig skolform 

Kim har, under hens skolgång, mött bildlärare med en tolkning av läroplanens 

kreativitetsbegrepp som skiljer sig från hens. Skillnaden uttrycks vara en koppling 

mellan kreativitet och tekniklära och kreativitet och förmedling av budskap: 

“För mig handlar det mycket om att du ska förmedla någonting genom din bild eller genom 

din lilla skulptur eller genom ditt foto. Man ska känna någonting, man ska reagera på något 

sätt när man ser det. Det handlar inte för mig om att man ska vara jätteduktig inom diverse 

olika metoder och tekniker [...].” 

I sin roll som verksam lärare uttrycker Kim att hen har haft turen att få arbeta med 

kollegor som delar hens syn på bildämnet och således kreativitet. 

 

Kim ser den frihet, som tolkningsutrymmet bringar, som positiv för hen själv. Hen kan i 

sin frihet till exempel välja hur mycket tid som ska läggas på konsthistoria, samt vad i 

konsthistorien som hen tycker är viktigt att eleverna får med sig. Ur elevperspektiv ser 

dock Kim det stora tolkningsutrymmet som en nackdel, eftersom undervisningen 

tenderar att skilja sig beroende på vilken lärare man har i ämnet. Kim uttrycker att en 

mer klar definition av läroplanens kreativitetsbegrepp hade varit önskvärt med tanke på 

eleverna och den likvärdiga skolformen, men personligen hade Kim inte önskat att det 

fanns en mer klar definition av begreppet i läroplanen. 

 

Enligt Kim finns det i nuläget utrymme till kollegiala samtal även om utrymmet inte är 

så stort. Kim undervisar även i ett annat praktiskt ämne och har i nuläget inte så mycket 

bildundervisning. Det här gör, enligt Kim, att kollegiala samtal gällande bildämnet med 

den andra, mer bildundervisande, läraren på skolan ofta prioriteras bort. Kim och den 

andra bildläraren arbetar mer självständigt, vilket hen tycker är lite tråkigt. På en 

tidigare arbetsplats, där Kim och en annan bildlärare hade samma antal 

undervisningstimmar, upplevde Kim dock att det fanns mer utrymme till kollegiala 

samtal och att det var mycket utvecklande. Kollegiala samtal ser Kim som främjande för 
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likvärdigheten i skolan, eftersom lärare då skapar en gemensam syn på exempelvis 

läroplanens kreativitetsbegrepp som eleverna sedan får ta del av. 

 

Kim tror inte att lärares eventuellt olika tolkningar av läroplanens kreativitetsbegrepp 

får någon stor eller radikal betydelse för likvärdigheten i skolan, eleverna eller 

samhället. Kim uttrycker dock att skolor som värdesätter bildämnet och ger det fler 

undervisningstimmar gör att eleverna där får en bättre problemlösningsförmåga och 

uppmuntran till kreativitet. Att olika utvecklad problemlösningsförmåga skulle, i stor 

utsträckning, påverka elevers framtida utbildning negativt, tror inte Kim. Slutligen 

berättar Kim hur möten med olika kulturer, uttryckssätt och konstformer gör elever och 

människor mer öppna för nya saker och att den här öppenheten kan påverka i större 

sammanhang när det kommer till exempelvis möten med främmande kulturer eller 

religioner. 

 

Intervju två: Lo 

Definition 

Lo hänvisar till läroplanens första kapitel, där hen tolkar kreativitetsbegreppet som 

någonting existerande hos individen. Hen beskriver hur alla individer har en kreativ 

förmåga som ska stimuleras och anser att läroplanens kreativitetsbegrepp är “[...] ett 

väldigt flummigt begrepp [...]”, samt att det står för oerhört många saker, men att det 

handlar om handlingskraft och skapartanke, samt att kreativitet ibland mixas ihop med 

entreprenörskap. 

 

Enligt Lo kan man vara olika mycket kreativ och ha lättare eller svårare för att vara 

kreativ. Hen utvecklar sitt resonemang med hjälp av elevexempel. Elever som har 

svårare för att vara kreativa fastnar och har svårt för att komma igång med uppgifter, 

vill ha mer styrda uppgifter, där de inte behöver tänka ut någonting själva, och har svårt 

att omsätta idéer. Elever som har lättare för att vara kreativa beskriver Lo som 

självständiga och svåra att hejda vid kreativa arbeten. Vidare beskriver Lo hur mindre 

kreativa personer har svårt att komma på idéer och hitta lösningar. Vad gäller 

omsättning av idéer kopplat till kreativitet ger Lo motstridiga svar. Att praktiskt omsätta 

idéer beskriver hen först som mindre viktigt. Det väsentliga beskrivs som planläggning 

och omsättning av idéer visuellt i huvudet. Lo uttrycker sedan att kreativitet hänger 
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mycket på praktiskt skapande och att omsätta sin idé enligt, eller i närheten av, en 

ursprunglig idé. 

 

Lo ser inlärning av kreativitet som situationsbundet. Att uppehålla sig i situationer som 

gör att man blir kreativ gör att kreativiteten utvecklas. Situationer som utvecklar och 

stimulerar kreativitet anser Lo vara tillåtande, lite utmanande och trygga. Lust, glädje, 

lite press och behov beskriver Lo som krävande för skapande av kreativitet; situationer 

där ett behov behöver uppfyllas eller ett problem lösas. Lo ger en kort och koncis 

förklaring till läroplanens kreativitetsbegrepp: “[...] du är företagsam, du är 

lösningsfokuserad och du är skapande. Alltså att du skapar dina egna lösningar.” 

 

 

Lo beskriver även att kreativitet är jämställt med glädje. Genom att lösa ett problem 

eller uppfylla ett behov uppstår en tillfredsställelse hos en själv och andra, vilket 

resulterar i glädje. 

 

På frågan om vad syftet med kreativitet är och varför begreppet finns med i läroplanen 

svarar Lo: “För att vi vill ha kreativa människor som driver sin arbetsprocess framåt och 

är lösningsfokuserade.” Det här kopplar hen sedan till entreprenörskap och 

företagsamhet. Kreativitet får människor till att driva sin egen utveckling framåt, vilket 

gagnar samhället. Lo kopplar även ihop kreativitet med hälsofrämjande: 

“Men sen så är ju kreativiteten också en hälsofrämjande del och det är klart att det är 

fördelaktigt att ha människor som mår bra, för samhället.” 

 

Arbetssätt 

Utforskande utan låsta ramar beskriver Lo som ett kreativt arbetssätt. Utforskande 

kopplar hen ihop med problemlösning, samt att mångfald är viktigt i ingångsskedet i en 

kreativ process. För att ge barn och ungdomar möjlighet till kreativt arbete behövs 

kunskap om olika verktyg och metoder. Lo kopplar stillasittande, samt övningar och 

moment byggda på upprepning, som mindre kreativa arbetssätt. Hen ser den här typen 

av arbetssätt som bidragande till befästande av kunskaper snarare än kreativa. Vidare 

förklarar Lo hur fördjupade kunskaper inbringas av användning av så många olika 

sinnen och inputs som möjligt. 

 

Lo anser att mer öppna och lösningsfokuserade uppgifter främjar kreativitet: 
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”[...] vi ska göra det här, hur väljer du att göra detta? Eller om du skulle göra detta, vilket 

behov har du då? Att man utgår dels från eleverna och kanske från andra också. På vilket 

sätt skulle du lösa den här grejen?”  

Enligt Lo är beordrande, små och smala uppgifter inte främjande för kreativitet 

eftersom det inte kräver självtänkande: 

“Vi behöver inte tänka. Alltså jag behöver inte tänka, jag behöver bara göra. Det kan 

främja, som sagt var, befästande av kunskaper, men jag tror inte att det främjar vår 

kreativitet.” 

 

Vid arbete med kreativitet i bildundervisning ger Lo oftast öppna uppgifter. Med öppna 

uppgifter menar Lo att elever kan få välja att uttrycka sig utifrån exempelvis specifika 

materialval, men att det finns en frihet att uttrycka någonting kring en fråga av eget val. 

Hen beskriver hur hen brukar lyssna in på vilket sätt elever vill uttrycka sig eller lösa en 

uppgift på, vilket inte alltid är det sättet som hen presenterar. Vidare nämner Lo att det 

ofta blir kreativt i en bildsal på grund av att det där sker mycket skapande verkstad. 

 

Likvärdig skolform 

Lo beskriver hur en del kopplar kreativitet till endast estetiska uttrycksformer och 

välmående och hälsa. Vidare uttrycker hen hur det har skett en förändring gällande 

synen på kreativitet kopplat till ett generationsskifte: 

“[...] Om man tittar på hur bildämnet betraktades tidigare ja då skulle man rita fint och man 

skulle måla vackert [...] och så skulle man lära sig själva konstformen på något sätt. Att 

vara kreativ idag är ju mer ett undersökande arbetssätt [...] att uttrycka någonting eller att 

förstå någonting.” 

Vidare uttrycker Lo hur hen har sett en positiv förändring i synen på bildämnets 

funktion hos elever och föräldrar, vilket hen kopplar till den nutida synen på kreativitet. 

 

Lo upplever ett behov av klarare definitioner i skrivningar från Skolverket. Hen 

uttrycker att hen inte tycker att likvärdigheten i läroplanen och kunskapskraven 

fungerar. För att uppnå likvärdighet skulle det behövas göra test som Skolverket själva 

plockar in och rättar. Det skulle även behövas mer samtal lärare emellan gällande 

begreppen och deras innebörd. 

 

Enligt Lo finns det en projektform på hens skola där det förekommer mycket kollegiala 

samtal. Samtalen handlar dock inte om tolkning av läroplansbegrepp, eftersom det inte 

finns tid till det. Hen uttrycker även ett problem med att arbeta som ensam bildlärare på 
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skolan, eftersom hen då blir tvungen att ta sig utanför sin arbetsplats för att samtala med 

andra bildlärare. Lo ser det stora tolkningsutrymmet som ett hinder för likvärdigheten i 

skolan eftersom kreativitetsbegreppet är just odefinierat och tolkningsbart. Hen 

återkommer till hens tidigare resonemang gällande olika kreativitetssyn och 

generationsskiften och påpekar att människor har olika tolkningar av kreativitet, vilket 

blir ett hinder för likvärdigheten i skolan gällande kreativt arbete. 

 

Los första tanke är att olika syn på kreativitetsbegreppet ger en större mångfald. Olika 

samhällsnyttor skapas och i förlängningen skapas fler intressanta och kreativa lösningar 

i företag. Hen påpekar dock en nackdel för eleverna gällande icke likvärdig bedömning. 

Lo förespråkar en positiv tolkning av kreativitetsbegreppet: 

“Jag tänker att kreativa människor skapar sin egen framtid på något sätt och har lättare att 

påverka den, och om det är så vi tolkar begreppet så är väl det egentligen det enda vi 

behöver göra i skolan.” 

 

Avslutningsvis tillägger Lo att hen tror att dagens skola är “[...] alldeles för ‘in the box’ 

[...]”. Hen hävdar att det finns många barn i skolan som inte vill eller klarar av att “[...] 

stöpas i den här formen [...]” och att skolan behöver våga släppa mer på styrningen och 

låta eleverna kliva utanför boxen och utveckla sin kreativitet och således utveckla en 

samhällsnytta. 

 

3 Analys av resultatet 

Följande analys sorterar informanternas svar i utifrån tidigare nämnda teorier gällande 

sociokulturellt och psykologiskt och individualistiskt perspektiv. Analysen ämnar 

synliggöra hur de två informanterna uttrycker sig gällande definition och arbete utifrån 

läroplanens skrivningar om kreativitet och således svara på studiens två första 

frågeställningar: 

• Hur uttrycker bildlärare sina definitioner av läroplanens skrivningar om 

kreativitet? 

• Hur uttrycker bildlärare att de arbetar bildlärare utifrån läroplanens skrivningar 

om kreativitet? 

 

Ett personligt konstnärligt uttryck som är beroende av andra människor 
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Kims beskrivning av hur elever behöver utsättas för och testa på metoder, samt få tips 

på tillvägagångssätt, för att kunna sätta sin egen personliga prägel på exempelvis ett 

verk, går att koppla till skapandet av personligt konstnärligt uttryck inom det nutida 

individuella och psykologiska perspektivet på kreativitet (Brodin et. al 2014, 11-12). Att 

en personlig prägel är starkt kopplat till kreativitet är något som är återkommande under 

intervjun med Kim. Att utsättas för och testa på metoder, samt få tips på 

tillvägagångssätt, för att kunna sätta sin egen personliga prägel på exempelvis ett verk 

går även att koppla till det sociokulturella perspektivet på kreativitet och Vygotskijs 

tankar om kreativitet och kombinatorisk förmåga. Att utsättas för och testa på metoder 

genererar primära erfarenheter hos individen och genom att få tips om hur man kan 

använda olika metoder får individen möta sekundära erfarenheter. Ansamlingen av de 

här erfarenheterna blir således förutsättningen för att kreativitet ska kunna uppstå, alltså 

förutsättningen för att kunna skapa ett personligt konstnärligt uttryck, alltså en personlig 

prägel (Vygotskij 1995, 12-13). Kim arbetar även på det här sättet i utvecklingen av 

elevernas kreativitet. Hen beskriver hur tekniklära och mer slutna uppgifter i yngre 

åldrar utvecklas till mer öppna, fria och kreativa uppgifter i äldre åldrar. Utvecklingen 

av kreativitet bygger alltså på erfarenhetsansamling. Det här stämmer överens med 

Vygotskijs tankar om hur en rik samling av erfarenheter ger en mer utvecklad 

kreativitet. 

  

Kims tankar om ”egen prägel” och ”egna perspektiv” som vad eleverna tycker är roligt 

och tycker om, inte vad läraren vill ha kan kopplas till den inre motivationen inom den 

humanistiska kreativitetsteorin (Simon 2009, 29), samt normbrott inom den 

sociokulturella  kreativitetsteorin (Marner 2005, 40-42). Att drivas utav nöje och inre 

motivation kan även tyda på motivationella  personlighetsdrag inom den 

individualistiska och psykologiska kreativitetsteorin (Brodin et. al 2014, 45-47). Även 

Kims återkommande tankar om kreativitet som att gå utanför skolans normer och 

mallen/boxen kan kopplas till Marners beskrivning av kreativitet som utträde i en norm 

och tyder på en sociokulturell syn på kreativitet (2005, 40-42). 

 

Kim kopplar dock även utträde från “mallen/boxen” med fritt skapande, något som 

tyder på en psykoanalytisk definition av kreativitet (2005, 34-35). Hen beskriver barn 

som mer kreativa på grund av deras möjlighet att skapa mer fritt. Beskrivningen av fri 

användning av ett långbord med färger, stora pappersark och penslar som kreativ 
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inlärning av färglära går även det att koppla till fritt skapande. Det här motsätter sig 

Vygotskijs teori om ansamling av erfarenheter som förutsättningar för kreativitet. 

 

Under intervjun kopplar Kim kreativitet till olika personlighetsdrag, vilket tyder på en 

individualistisk och psykologisk syn på kreativitet. Kims beskrivning av elever med en 

strävan att komma vidare och testa nya vägar och metoder, samt att som person inte 

fastna eller ge upp och ta sig vidare vad gäller problemlösning kan kopplas till de 

motivationella  personlighetsdragen innefattande yttre och inre motivation och 

uthållighet, samt de kognitiva personlighetsdragen innefattande flexibilitet och 

öppenhet. Fantasi är också något som Kim kopplar till kreativitet, även det ett kognitivt 

personlighetsdrag (Brodin et. al 2014, 45-47). Tidigare nämnda koppling till den 

sociokulturella  kreativitetsteorin gällande normbrott kan även kopplas till de sociala 

personlighetsdragen innefattande nonkonformativitet. I frågan gällande syftet med 

kreativitet och förekomsten av begreppet i läroplanen, där Kim beskriver hur samhället 

vill ha människor som inte fastnar i gamla traditionella arbetssätt, finns även där en 

koppling till normbrott, nonkonformativitet och sociala personlighetsdrag (2014, 48-

49). 

 

Kims beskrivning av tekniklära med steg för steg-undervisning som icke-kreativt 

arbetssätt stämmer överens med Vygotskijs särskiljande av görande och skapande 

(Marner 2005, 44). Liksom Vygotskij ser inte Kim upprepande och reproducerande 

uppgifter som kreativa. Det här är även en tanke som tar avstånd från den 

behavioristiska  teorin och tanken om att steg för steg arbeta mot ett givet svar likställs 

med  kreativitet (Simon 2009, 23, 85). 

 

Även om Kim uttrycker att tekniklära är ett icke-kreativt arbetssätt, är tekniklära en del i 

Kims process att som lärare utveckla elevernas kreativitet. När Kim uttrycker ett 

problem med att få utrymme för bildämnets två delar: tekniklära och kreativitet, går det 

att finna en koppling till Wallas kreativitetsmodell (Marner 2005, 38). Teknikläran blir 

preparation och inkubation, alltså förutsättningar för kreativitet. Illuminationen sker i 

uppkomsten av den egna idén och i utvecklandet av idén sker verifikationen. Att se 

tekniklära som en förutsättning för kreativitet går även att koppla till mediering och 

bemästrande av medium som förutsättning för kreativitet (2005, 39-40). 

  



  
 

31 

Kims koppling mellan kreativitet och problemlösning och nytänkande är något som 

både det sociokulturella och det individualistiska och psykologiska perspektivet på 

kreativitet innefattar. Någon gradering av kreativitet byggd på omvärldspåverkan gick 

inte att finna i Kims svar. Att den kreativitet som Kim arbetar med i skolan är byggd 

utifrån elevernas egna perspektiv tyder dock på att det är mini c-kreativitet som sker och 

utvecklas i hens undervisning (Brodin et. al 2014, 28-29). 

 

Sammanfattningsvis visar sorteringen av Kims intervju att hens uttryck kring definition 

av och arbete med kreativitet bygger på både en sociokulturell och individualistisk och 

psykologisk syn på kreativitet. Även om Kim uttrycker att kreativitet är beroende av 

vissa personlighetsdrag och fritt skapande, alltså individualistiska och psykologiska 

tankegångar, visar bland annat hens arbete med erfarenhetsansamling i undervisningen 

på en tanke om kreativitet som beroende av andra människor och således en 

sociokulturell syn på kreativitet. 

 

Kreativitet som något existerande hos individen i samverkan med miljö 

Los beskrivning av kreativitet som någonting existerande hos individen tyder på en 

individualistisk och psykologisk kreativitetssyn. Vid Los särskiljning mellan mer och 

mindre kreativa personer går det att finna vissa personlighetsdrag som sammankopplas 

med kreativitet. Individer som fastnar, har svårt för att komma igång med uppgifter 

saknar motivation att fortsätta trots hinder och uthållighet, alltså motivationella 

personlighetsdrag. Individer som efterfrågar mer styrda uppgifter saknar den flexibilitet 

och öppenhet inför nya lösningar som de kognitiva personlighetsdragen innefattar, samt 

fantasi för att kunna föreställa sig nya lösningar (2014, 45-47). Los beskrivning av mer 

kreativa elever som självständiga och svåra att hejda i kreativa arbeten visar hur dessa 

elever har en större självtillit, alltså sociala personlighetsdrag (2014, 48-49), och 

motivation till att arbeta, alltså motivationella personlighetsdrag (2014, 45-47). Hen 

påpekar dock att alla individer har en potential att utveckla kreativitet, vilket går att 

koppla till både den sociokulturella och den individualistiska och psykologiska 

kreativitetsteorin. Återkommande under intervjun med Lo är att hen ser kreativitet som 

något lustfyllt och hälsofrämjande för individen, vilket kan kopplas till emotionella 

personlighetsdrag (2014, 45-47). Los beskrivning av hur hen utvecklar kreativitet hos 

eleverna med hjälp av öppna uppgifter, i syfte att göra eleverna mer självständiga i 

problemlösning, visar på en undervisning med syfte att utveckla de tidigare nämnda 
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kognitiva personlighetsdragen, det vill säga flexibilitet och öppenhet för nya lösningar, 

vilket kopplas till det individualistiska och psykologiska perspektivet på kreativitet 

(2014,45-47).  

 

Los tidigare nämnda beskrivning av kreativitet som existerande hos individen samt hens 

tolkning av kreativitetsbegreppet som situationsbundet går att koppla till det 

individualistiska och psykologiska perspektivet på kreativitet och “kreativitetens sex 

P:n”, alltså individens samverkan med miljön (2014, 14). De personlighetsdrag som Lo 

kopplar till kreativitet, samt hens tankar om hur tillåtande, lite utmanande och trygga 

situationer utvecklar kreativitet, tyder på att Lo ser kreativt skapande som beroende av 

den kreativa individens samverkan med en miljö som utvecklar kreativitet. Hen kopplar 

dock även kreativitet till problemlösning med utgångspunkt i behov, vilket är en 

sociokulturell syn på kreativitet (Marner 2005, 40-42). 

 

Även om Los uttryck kring definition av kreativitet tyder på en individualistisk och 

psykologisk syn på kreativitet utformar hen sina lektioner utifrån det sociokulturella 

perspektivet på kreativitet. Los beskrivning av vad som utmärker ett kreativt arbetssätt, 

alltså att kunskap om olika verktyg och metoder är förutsättningar för att kreativitet ska 

kunna möjliggöras, går att koppla till mediering (2005, 39-40). Likt Kim ser Lo 

uppgifter och övningar byggda på upprepning som mindre kreativt, vilket går att koppla 

till Vygotskijs tankar om hur upprepning är kopplat till görande och inte till skapande, 

alltså kreativitet (Marner 2005, 44). Genom öppna uppgifter, samt att låta eleverna vara 

fria att eventuellt avvika från det uttryckssätt som Lo presenterat, främjar Lo kreativitet, 

enligt det sociokulturella perspektivet på kreativitet där bejakande av elevers egna 

initiativ och öppenhet beskrivs främja kreativitet (2005, 32). 

 

Sammanfattningsvis visar även sorteringen av Los intervju att hens uttryck kring 

definition av och arbete med kreativitet bygger på både en sociokulturell och 

individualistisk och psykologisk syn på kreativitet. Även om Los uttryck kring 

definition av kreativitet huvudsakligen är individualistisk och psykologisk, arbetar hen 

utifrån en sociokulturell syn på kreativitet. 
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Sorteringen av resultatet visar således att bildlärares uttryck kring definition och arbete 

utifrån läroplanens kreativitetsbegrepp innefattar både en sociokulturell och en 

individualistisk och psykologisk syn på kreativitet. 

 

4 Tolkning av resultat 

Följande tolkning sätter informanternas svar i relation till tidigare nämnda teori kring 

skolan som institution och skolor som organisationer samt frirumsmodellen. Tolkningen 

ämnar ge en förståelse för bildlärares uttryck gällande tolkningsutrymmet för 

läroplanens kreativitetsbegrepp och dess betydelse för likvärdighet i skolan, elever och 

samhälle? Vilken betydelse har relationen mellan den yttre gränsen, alltså 

styrdokumenten, och den inre gränsen, alltså skolkultur innefattande lärares individuella 

tolkningar av styrdokumenten, för vardagsarbetet/frirummet och således likvärdighet i 

skolan? 

 

I resultatet framgår det att både Kim och Lo ser kreativitetssyn som generationsbunden, 

alltså att synen på kreativitet förändras i takt med generationsskiften. Att en grupp 

skolaktörer, alltså bildlärare, arbetar utifrån samma syn på kreativitet betyder att den här 

gruppen skolaktörer arbetar utifrån en gemensam inre gräns, alltså skolkultur, och en 

gemensam tolkning av de yttre gränserna, alltså styrdokumenten (Berg 2000, 13). Både 

Kim och Lo beskriver tidigare kreativitetssyn på ett likartat sätt, vilket tyder på att 

likvärdighet vad gäller arbete med kreativitet i bildundervisning inte har varit ett 

problem tidigare. Resultatet i den här studien påvisar inte heller att de tillfrågade 

bildlärarna ser något problem med likvärdighet i skolan på grund av tolkningsutrymmet 

kring läroplanens kreativitetsbegrepp. Kims och Los definitioner och arbete med 

läroplanens keativitetsbegrepp visar inga stora skillnader. Det finns likheter vad gäller 

definition av läroplanens kreativitetsbegrepp och de arbetar på ett likartat sätt. Kim och 

Lo arbetar således utifrån samma yttre gräns, alltså styrdokumenten innefattande 

läroplanens kreativitetsbegrepp, och likartade inre gränser, alltså deras tolkningar av 

läroplanens kreativitetsbegrepp. Det här leder i sin tur till att deras arbetssätt, utformade 

i det frirum som uppstår i relationen mellan den yttre och inre gränsen, är likartade och 

bidrar till att likvärdighet i skolan upprätthålls. Både Kim och Lo uttrycker dock att 

bristen gällande definition av läroplanens kreativitetsbegrepp, samt avsaknaden av 

kollegiala samtal gällande tolkning av styrdokumenten, är ett problem för likvärdighet i 

skolan eftersom lärare då tenderar att arbeta utifrån sina enskilda tolkningar. 
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Både Kim och Lo uttrycker att kollegiala samtal kring tolkning av styrdokumenten, 

alltså den yttre gränsen, har en signifikant betydelse för likvärdighet i skolan. De 

kollegiala samtalen bidrar till en gemensam tolkning av den yttre gränsen, exempelvis 

läroplanens kreativitetsbegrepp, och leder till arbete inom friutrymmet utifrån en 

gemensam inre gräns och således högre likvärdighet i skolan. 

 

Som tidigare nämnts i resultatet anser Kim att det stora friutrymmet, som läroplanens 

kreativitetsbegrepp ger upphov till, är positivt för läraren, på grund av den stora frihet 

som det inbringar, men negativt för eleven eftersom det påverkar likvärdighet negativt. 

Även Lo anser att det stora friutrymmet är negativt för eleven men hen delar inte Kims 

åsikt om friutrymmet som positivt för läraren. Lo uttryckte dock att olikheten som 

uppstår på grund av olika tolkningar av läroplanens kreativitetsbegrepp, alltså inre 

gränser, kan vara till samhällets fördel eftersom det bidrar till en större mångfald när det 

kommer till definition och arbete med kreativitet. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar alltså en tolkning av resulatet att det inte finns något problem 

med likvärdighet i bildundervisning vad gäller läroplanens kreativitetsbegrepp, eftersom 

informanterna har likartade erfarenheter av kreativitet i bildundervisning samt 

tolkningar av läroplanens kreativitetsbegrepp. Informanetrna delar såldes både en yttre 

och en inre gräns som gör deras undervisning i friutrymmet likartad. Dock uttrycker 

båda informanterna att det finns ett behov av ökad likvärdighet genom en tydligare yttre 

gräns, alltså en tydligare definition av kreativitetsbegreppet i läroplanen, samt kollegiala 

samtal gällande tolkning av den yttre gränsen för att skapa en mer gemensam inre gräns. 

Likvärdighet i skolan och bildundervisning beskrivs inte av informanterna som något 

som har stor betydelse för samhället. Däremot beskrivs likvärdighet som något som har 

stor betydelse för elever och deras skolgång. 

 

5 Diskussion av resultat 

Båda informanterna uttrycker ett problem med olika tolkningar av de yttre gränserna 

hos lärare och genom det även inre gränser med stora variationer som påverkar 

likvärdighet negativt. Studiens resultat visar dock att bildlärares inre gränser är likartade 

och inte bör påverka likvärdighet negativt eftersom de båda informanternas inre gränser 
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hade stora likheter. Utifrån det här finns det legitimitet för ytterligare forskning i 

området. 

 

Under intervjuerna hade informanterna vissa svårigheter att särskilja läroplanens 

kreativitetsbegrepp från bildämnet som helhet. En av informnaterna uttryckte att det var 

svårt att hålla sig strikt till att prata om läroplanens kreativitetsbegrepp, eftersom hon 

ansåg att just kreativitet är en så stor del av bildämnet. Exempelvis fanns en tendens hos 

informanterna att vid definition av kreativitetsbegreppet även definiera själva bildämnet. 

Risken att få med definitioner av bildämnet istället för definitioner av läroplanens 

kreativitetsbegrepp minimerades genom att ständigt påminna informanterna om att ge 

sina svar i relation till läroplanens kreativitetsbegrepp i stället för bildämnet. 

 

Det finns likheter mellan den här studien och den tidigare forskning som tidigare 

presenterats. Schiölers avhandling beskriver det stora tolkningsutrymmet i läroplanen 

som en utmaning för lärare. Det krävs tid och resurser, som lärare saknar idag, för att, 

genom kollegiala samtal, hitta en gemensam tolkning av läroplanen som ökar 

likvärdighet i skolan. Att kollegiala samtal gällande tolkning av läroplanen är en viktig 

del i att öka likvärdighet i skolan uttrycker även informanterna i den här studien. En 

brist på kollegiala samtal leder till olikhet i skolundervisning eftersom lärare då lämnas 

ensamma att tolka de yttre gränserna utifrån sina egna premisser. Genom ensidiga 

tolkningar finns det en risk att skillnader uppkommer i de inre gränserna, vilket gör att 

arbetet som sker i friutrymmet blir olika för elever beroende på vilken lärare som 

undervisar. Vikten av kollegiala samtal för likvärdighet i skolan framkommer även i 

Karlefjärds licentiatuppsats. I uppsatsen har informanterna, precis som i den här studien, 

olika åsikter vad gäller det stora friutrymmet som läroplanens kreativitetsbegrepp ger 

upphov för.
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Bilagor 

Bilaga 1  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 – begreppet kreativitet 

 

1. Skolans värdegrund och uppdrag 

Skolans uppdrag 

”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare […] 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras 

vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem” (2011, s9). 

 

2. Övergripande mål och riktlinjer 

2.2 KUNSKAPER 

Mål 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] kan lösa 

problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,” (2011, s13). 

 

5.1 BILD 

”Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och 

bildskapande förmåga.” (2011, s28). 

Syfte 

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

att skapa.” (2011, s28). 

  



  
 

II 

Bilaga 2 

Informationsdokument 

Syftet med följande studie är således att synliggöra hur två stycken bildlärare definierar 

och arbetar utifrån läroplanens skrivningar om kreativitet, samt få en förståelse för vad 

bildlärare anser att tolkningsutrymmet för läroplanens kreativitetsbegrepp får för 

betydelse för en likvärdig skolform? 

 

Studien kommer att publiceras i DiVA och metoden, som används vid insamling av 

empiri, är intervju. Intervjun genomförs i forskningssyfte och kommer att spelas in via 

ljudupptagning. Det kommer även att föras anteckningar under intervjun. Det som sägs 

under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det som Du säger 

kommer att behandlas anonymt i studien. Efter att studien har godkänts och publicerats 

kommer inspelningen att raderas. 

 

Din medverkan i den här studien är helt frivillig och du kan när som helst under 

intervjun avbryta din medverkan utan att behöva berätta varför. 

  

Jag har blivit informerad om studiens syfte. Jag vet hur informationen kommer att 

samlas in, vem som kommer att ha tillgång till den samt vad den ska användas till. Jag 

vet att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan utan att berätta varför.  

 

Härmed samtycker jag till att medverka i den här studien. 

Datum_________________________________________________________________ 

Namnunderskrift_________________________________________________________ 

Namnförtydligande_______________________________________________________ 

  

Tack för din medverkan! Om du undrar över något är det bara att höra av dig. 

Hälsningar 

Emmy Nilsson 

073-073 72 96 

en222nc@student.lnu.se 

  



  
 

III 

Bilaga 3 
Samtalsguide 

 

Definition 

Utifrån läroplanens skrivningar om kreativitet: 

• Hur uppstår kreativitet? 

• Vad genererar/bidrar kreativitet till? 

• Vad krävs för att kreativitet ska uppstå? 

• Kan man lära sig att vara kreativ? - Om ja, hur? Om nej, varför? 

• Kan man vara olika mycket kreativ? 

• Vad är syftet med kreativitet? Varför står begreppet med i läroplanen? 

• Om du fick skriva till en förklaring till begreppet kreativitet i läroplanen hur 

skulle den lyda? 

• Vilka ord förknippas med kreativitet? 

  

Arbetssätt 

• Vad utmärker ett kreativt arbetssätt? 

• Vad utmärker inte ett kreativt arbetssätt? 

• Vilka arbetssätt främjar kreativitet? 

• Vilka arbetssätt främjar inte kreativitet? 

• Hur arbetar du med kreativitet i din undervisning? Exempel 

  

Likvärdig skolform 
        
• Har du mött andra bildlärare/lärare med en tolkning av läroplanens 

kreativitetsbegrepp som skiljer sig från din? Om ja, på vilket sätt skiljde de sig? 

• Vad anser du om det stora tolkningsutrymmet gällande läroplanens 

kreativitetsbegrepp? Är det ett hinder eller en möjlighet för likvärdigheten i 

skolan? 

• Har du tid och möjlighet att diskutera och tolka läroplanen med andra kollegor? 

Är kollegiala samtal ett hinder eller en möjlighet för likvärdigheten i skolan? 

• Om bildlärare definierar och arbetar utifrån läroplanens kreativitetsbegrepp på 

olika sätt, vad har det för betydelse för likvärdigheten i skolan? Vad får det för 

betydelse för eleverna och samhället? 

 

Avslutande fråga 

• Något du vill tillägga? 

 


