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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine what kind of conceptions there are of creativity 
within teaching Photography. I want to find out what the conceptions of creativity are and 
how teachers can work with it successfully. The word creativity is frequently used in our 
society, but the concept of it tends to be rather simplified. To get a more in-depth discussion 
of how to pedagogically work with creativity I have made this study through literature studies, 
a smaller teaching experiment and qualitative interviews with both photography teachers and 
students. 
 
The result shows that creativity is strongly personal and that individual guidance is important. 
In school students need time and space to experiment and courage to try new solutions. Open-
ended tasks encourage personal expression and during the creative process the students use 
their imagination, find new paths between earlier experiences and grow. Promoting students’ 
creativity is to strengthen their self-esteem and it becomes a useful capacity within all aspects 
of life. 
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad de finns för föreställningar om vad 
kreativitet i ämnet Fotografisk bild är, varför man bör jobba med det och vilka metoder som 
kan vara gynnsamma. Ordet kreativitet används flitigt i dagens samhälle och jag vill med 
detta arbete göra den fördjupning som jag ofta tycker saknas. För att få en nyanserad bild 
inom det didaktiska fältet har studien genomförts genom litteratur, intervjuer med både lärare 
och elever i ämnet, samt ett mindre undervisningsförsök. 
 
Resultatet visar att kreativitet är starkt knutet till personen och att individuell handledning är 
viktig. Inom skolan handlar det om att låta elever få tid och utrymme att experimentera och 
våga pröva nytt. De uppgifter som ges får gärna vara utan förutbestämd lösning, vilket 
uppmuntrar till personligt uttryck. Eleven tränar under den kreativa processen sin fantasi, lär 
sig göra kopplingar mellan tidigare erfarenheter och utvecklas. Uppmuntran till kreativitet 
stärker elevens självkänsla och blir till en användbar egenskap inom alla områden i livet. 
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Bakgrund  

Jag uppfattar att vi i dagens samhälle använder ordet kreativitet allt mer frekvent. Vart du än 
vänder dig är det viktigt att vara kreativ; inom skola, arbetsliv och på din fritid. Min känsla är 
dock att det gått inflation i användandet av begreppet och att alla kanske inte reflekterar över 
vad kreativitet innebär. 
 
Den skola jag jobbar på idag har sedan 2011 bytt namn från Ljud och Bildskolan till Kreativa 
gymnasiet och detta tycker jag är något för skolan att leva upp till. Att kreativitet även är 
önskvärt från Skolverket går att utläsa i både programmål och kunskapskrav för ämnen i 
Estetiska programmet (Skolverket, 2011). Många ser på sig själva som kreativa men hur 
märks detta? Denna fråga ställdes på sin spets då vi på min arbetsplats satte oss ner för att 
värdera hur kreativa vi lärare uppfattar våra elever och oss själva. 
 
I doktorsavhandlingen Kreativitetens kännetecken: En fenomenologisk studie skriver Judith 
Simon (2009) i sin diskussion om kreativitetsupplevelsens tre centrala kännetecken; 
diskrepans, vakenhet och progression. I slutanalysen kännetecknar hon upplevelsen av 
kreativitet med en uppgift eller något som ska lösas utan facit på ett sätt som man behöver 
hitta på i stunden. Det finns en olikhet, otydlighet och motsägelsefullhet i den kreativa 
uppgiften som kan väcka oro och spänning. Överraskande möjligheter kan framträda vilket 
upplevs som fängslande och fungerar som en drivkraft. Hon fortsätter vidare beskriva 
upplevelsen av kreativitet med att det finns en nyfikenhet, behov att ta reda på mer och 
strävan efter helhetssyn. Tanke och handling är i nära samspel. Man söker svar som genererar 
idéer som utvecklas eller förkastas. I den kreativa och konstruktiva processen har man tillit till 
sig själv och behöver inte jämföra sig med andra. Engagemang rör både känslor och tankar. 
Resultatet från kreativa processer är de till synes bästa idéerna (Simon, 2009). 
 

Det kreativa resultatet är bärare av en betydelse, eller meningsinnehåll som är individens eller 
gruppens egen, och som sådan är präglad av dess inre processer. Slutresultatet ger det eftersökta svaret 
[...] Det höjer sig över det rent konkreta och praktiska och ger det där lilla extra som är svårt att sätta 
fingret på. (Simon, 2009, s.149) 

 
Personligen ser jag kreativitet som en positiv egenskap som indikerar att man har förmåga att 
se möjligheter, tänka nytt och utanför givna ramar. Jag uppfattar detta som något dagens 
arbetsmarknad behöver, då det inte längre finns så gott om arbeten där man jobbar efter 
tydliga instruktioner och där istället flexibla medarbetare efterfrågas. Jag tror även att det är 
viktigt med kreativitet på ett mer personligt plan och vid läsning av Elliot Eisners The Arts 
and the Creation of mind (2002), fann jag flera intressanta perspektiv på bildämnet och dess 
existensberättigande. Eisner för många resonemang som tilltalar mig och som påverkat mig, 
både ur ett lärarperspektiv men även i min mer generella syn på skapande.  
 
Psykologen och pedagogen Vygotskij (1995) gör klart att man nödvändigtvis inte behöver 
förknippa estetisk uppfostran och kreativitet enbart med konst, vilket är en traditionell 
uppfattning. Detta gör inte heller jag, men på grund av att jag vill begränsa mitt arbete kan det 
eventuellt uppfattas så. Självklart hoppas och tror jag att det finns utrymme för att utveckla 
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kreativitet i andra ämnen än de estetiska även om det, bland stoffträngseln (Arfwedson & 
Arfwedson, 2002) i de välfyllda ämnesplanerna (Skolverket, 2011), kanske inte går att uttolka 
lika tydligt som i de estetiska.  
 
I samband med gymnasiereformen 2011 skedde en degradering av de estetiska ämnena då 
t.ex. Estetisk verksamhet försvann som obligatoriskt ämne. Som fotolärare känner jag ett 
ansvar att genom mitt ämne försöka ge tid och utrymme för estetik och kreativa processer. 
Vad jag själv menar med detta handlar bl.a. om att ett arbete kan ges tid och utrymme samt att 
eleverna uppmuntras vara modiga i sina val och reflektera över vad de ser, själva skapar och 
varför. Kanske låter jag mig påverkas av att mitt ämne hamnat i ett studieförberedande 
program och inte blivit ett yrkesämne, där produktivitet och praktisk nytta eventuellt skulle 
behövt större fokus.  
 
Redan före det att gymnasiereformen trätt i kraft protesterade flera ledande professorer och 
profiler verkande inom det estetiska fältet, mot denna. I Göteborgsposten publicerades bl.a. en 
debattartikel med rubriken Kreativiteten försvinner i nya gymnasieskolan (Alexandersson 
m.fl., 2010). I denna undrar författarna hur man tänkt att Sverige ska kunna hävda sig, utan att 
träna våra skolelever i den viktiga kompetens som kreativa lärprocesser leder till. Vi lever i ett 
samhälle som säger sig främja entreprenörskap där kommunikativ och estetisk kompetens 
kommer vara nödvändig inom alla områden på framtidens arbetsmarknad.  
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka föreställningar och vad för värderingar 
som finns kring begreppet kreativitet. Detta både ur ett fotolärarperspektiv men också från 
elevernas synvinkel. Genom att utforska frågeställningarna bör jag få en uppfattning kring hur 
och om man bör lägga stor vikt vid metoder för att utveckla kreativitet i fotoundervisning. 
Finns det positiva erfarenheter och metoder som kan anammas? 
 
Resultatet visar förhoppningsvis vad som främjar kreativitet och hur vi som lärare kan jobba 
med detta gentemot våra elever. Jag tror att lärare i sin didaktik kan använda sig av kreativitet 
för att främja elevernas motivation, nyfikenhet och handlingskraft.  
 
Fler tankar kring vad jag personligen skulle vilja jobba med i Fotografisk bild och som jag 
förknippar med kreativitet: Att få eleverna att känna att de är i skolan för sin egen skull, stärka 
dem som individer och bidra till känslan av att ingenting är omöjligt. 
 
Jag konstaterar att mitt övergripande val av ämne, kreativitet, är dokumenterat i alla möjliga 
former sedan tidigare och jag kommer inte med detta arbete ge svar på frågan vad kreativitet 
är i största allmänhet. Frågan kommer dock ligga till grund för den mer resonerande frågan 
varför och det mer konstruktiva hur, inom ämnet Fotografisk bild. 

 

Frågeställningar 
 

• Vad kännetecknar kreativitet och varför bör detta värdesättas i skolan? 
• Hur kan lärare främja kreativitet i ämnet Fotografisk bild?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Kreativitetens vetenskapsfält beskrivs som ett splittrat och oenigt fält med flera definitioner i 
konflikt med varandra och i flertalet undersökningar uttrycker forskare svårigheten att 
beskriva kreativitet. Man kan finna tre olika forskningsperspektiv på kreativitet; kreativitet 
som personlighetskarakteristika, kreativitet som process och den kreativa produkten (Simon, 
2009). I avhandlingen Kreativitetens kännetecken lyfter Simon in meningsperspektivet som 
ett inre, sammanhållande perspektiv (2009, s.18ff.). I detta examensarbete ges inte utrymme 
för att göra någon uppdelning mellan olika perspektiv och det kan vara värt att ha i åtanke att 
de resonemang som uppstår under intervjusituationer och litteraturgenomgång kan komma att 
växla mellan form, innehåll och process. Däremot har jag funnit det meningsskapande 
perspektivet som en återkommande röd tråd i den valda litteraturen. 
 

Vygotskij 

…om skolan 
Med Vygotskijs pedagogiska perspektiv menas att all uppfostran har en social karaktär och att 
det endast är den personliga erfarenheten som har inverkan på människan. Därför utgör denna 
erfarenhet grunden för det pedagogiska arbetet. Uppfostran förverkligas genom elevens 
erfarenhet vilken helt bestäms av den fysiska och sociala miljön, vilken är något som läraren 
kan påverka (Lindqvist, 1999, s.19–26). Vygotskij menar att skolans uppgift inte är att stöpa 
alla i samma form, skolans sociala miljö bör organiseras till en så komplex och flexibel 
organisation som möjligt. Som lärare bör man undvika repetition och istället för detta 
återvända till samma ämne i fördjupad, utvidgad form med en mängd nya aspekter. På detta 
sätt kan elevens eget intresse uppstå och det är också på detta sätt som relationen mellan det 
verkliga livet och skolan kan upprätthållas. Det krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en 
aktiv miljö (Vygotskij i Lindqvist, 1999, s.52–80). Att som lärare göra eleven medveten om 
vad den inte ska göra är en dålig pedagogisk metod vilken väcker impulser i medvetandet att 
göra just detta. Vi behöver konstruera en social miljö som medför oförutsedda händelser och 
nya kombinationer som uppmuntrar eleven till det kreativa momentet att skapa nya 
förbindelser mellan tidigare erfarenheter. Genom att själva reflektera får eleverna ett 
sammanhang i lärandet och klarar att lösa uppgifter enligt problembaserad metodik, med 
tänkandet i fokus (Lindqvist, 1999, s.109-136).  
 
Vygotskij betonar lekens betydelse för att utveckla vår kreativa förmåga. Leken kan lära oss 
den precisering och variation som vi behöver i vårt sociala liv. Leken blir barnets första 
tankeskola mot de krav som ställs då vi hamnar i oväntade miljöer och nya kombinationer av 
reaktioner krävs. Fantasin är reell både i kraft av det material som skapar den och i kraft av de 
känslor som hänger samman med den. Fantasi är för Vygotskij samma som den kreativa 
förmågan och det finns ingen motsättning mellan fantasi och verklighet. Fantasin är 
nödvändig för människans existens. Ju mer erfarenhet, desto större möjligheter till fantasi 
(Lindqvist, 1999).  
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Många jämför mycket riktigt ett estetiskt verk med en ackumulator eller energiupptagare. Just så 
samlar varje estetisk upplevelse energi till framtida handlingar, ger dem ny riktning och får oss att se 
på världen med andra ögon (Lindqvist, 1999, s.165).  

 
Då Vygotskij resonerar kring teknik och estetisk fostran tar han som exempel den mängd 
energi som kan läggas på en komplicerad pianospelsteknik, vilket i slutändan ändå mycket väl 
kan komma att låta uselt. Denna typ av pedagogik är sällan förknippad med barnets intresse 
och han menar att: ”undervisning om teknik är nyttig bara då den når längre än till 
teknikaliteten och lär ut skapande undervisning: att skapa eller uppfatta” (Lindqvist, 1999, 
s.171). Nyckeln till den estetiska uppfostrans viktigaste uppgift är ge förståelsen att konsten 
förvandlar verkligheten, att den finns överallt och berör vårt sociala liv (Lindqvist, 1999) Vad 
gäller frågan om vissa föds med naturlig begåvning menar Vygotskij att alla gör detta och att 
den pedagogiska utmaningen är att bestämma hur man bevarar och utvecklar dess kreativa 
möjligheter (Lindqvist, 1999, s.179).  
 
Vygotskij talar om vikten av mening, då en elev ställs inför ett arbete. Han är en företrädare 
för pragmatismen (Lindqvist, 1999), detta likt den progressiva pedagogen John Dewey:  
 

Skolan är höggradigt specialiserad, ensidig och trångsynt/…/Den talar däremot inte till våra känsloliv 
och vår tendens att vilja tillverka saker, utföra handlingar, skapa konst och/eller nyttigheter. 
(Sundgren, 2011, s.112) 

Varje form av kunskap bör förenas med någon form av praktik där eleven kan se nyttan av 
sina ansträngningar. Hellre att de naturvetenskapliga och humanistiska ämnena överbryggas, 
än specialisering av ett specifikt ämne och förmåga, då formell disciplin verkar ”snarare 
förslöande och begränsande än utvecklande och vidgande” (Lindqvist, 1999, s.213). Vygotskij 
menar att det enda kriteriet på kunskap utgör dess vitala värde och i vilken mån den behövs 
för livet. Under utbildningen måste vi flera gånger förena det ena och det andra och skapa nya 
förbindelser. På detta sätt får skolan ett berättigande och mening (Lindqvist, 1999, s.214).  
 
De krav Vygotskij eftersöker hos pedagogen är många: Som lärare bör man skilja på 
inspiration och entusiasm och det gäller att framkalla entusiasmen hos eleverna. Utöver detta 
bör vetenskaplighet, kunskap och arbetsteknik inom ämnet vara ett krav. Detta samtidigt som 
pedagogen bör ha ”så nära kontakt och ett så tätt umgänge med livet som möjligt” (Lindqvist, 
1999, s.241). Skolan ska inte vara isolerad från livet utanför och pedagogens arbete behöver 
vara förbundet med hans skapande, samhällsinriktade vardagsliv. Vygotskij menar att en 
människas liv är ett oavbrutet skapande med strävan efter genombrott där sömn, kärlek, lek, 
arbete och politik – allt som genomsyrar livet - kan förvandlas till skapande arbete, vilket inte 
enbart behöver begränsas till konstens trånga krets (Lindqvist, 1999, s.246).  
 
Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen handlar om förhållandet mellan den 
faktiska utvecklingsnivån och den potentiella där dialogen mellan barn och vuxen är 
väsentlig. I undervisning kan läraren lägga grunden för att en rad inre utvecklingsprocesser 
kan sättas igång, vilka i samverkan med den sociala omgivningen för barnet framåt. 
(Lindqvist, 1999, s.274–278).  
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…om fantasi och verklighet 
Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett om det skapande 
är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion som bara existerar och ger sig tillkänna i 
människans inre (Vygotskij, 1995, s.11). 

Det finns två typer av handlingar. Den ena är reproduktiv och bevarar tidigare erfarenheter 
och främjar återupprepning. Den andra handlingen är den kombinatoriska verksamheten, 
kreativiteten. Denna aktivitet ger upphov till nya bilder och handlingar och det är ”just 
människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse” (Vygotskij, 1995, 
s.14). I Fantasi och kreativitet i barndomen (Vygotskij, 1995, s.19-26) förklaras fyra 
grundläggande former av samband vilka förenar fantasins aktivitet med verkligheten:  
 

1. Alla skapelser av fantasin är alltid uppbyggda av element ur verkligheten och tidigare 
erfarenheter. Dessa kan skapa nya nivåer av kombinationer. Ju rikare människans 
tidigare erfarenheter är, desto mer material till fantasin. Det är alltså nödvändigt att 
vidga barns erfarenheter om man vill skapa en stadig grund för skapande verksamhet. 

2. Sambandet mellan en färdig fantasiprodukt (ex. konstverk, litteratur etc.) och en viss 
reell företeelse utgör en högre form av samband mellan fantasi och verklighet. Den 
lånade erfarenheten har en viktig funktion i människans beteende och utveckling. 

3. Fantasins bilder ger ett inre språk åt vår känsla. Den emotionella känslan väljer 
element ur verkligheten och kombinerar dem med den inre sinnesstämningen. Känsla i 
verklighet och i fantasin inverkar på varandra och förenas. 

4. En fantasiskapelse kan i sig själv framställa något fullkomligt nytt och materialiseras 
till något verkligt.  

 
Vygotskij ställer frågan vad det finns för nytta med konsten och besvarar den själv med att 
mena att från den inre verkligheten, som är stark till sin inre sanning, kan vi klargöra 
komplicerade verklighetsförhållanden. Genom konsten får vi ett emotionellt språk som, med 
sin egen inre logik, kan ha en inverkan på människors allmänna medvetande (Vygotskij, 1995, 
s.26ff.).  
 
Det vi kallar skapande är ofta bara slutpunkten och resultatet av ett mycket långvarigt arbete. 
Vi samlar material som bearbetas, gör dissociationer, associationer och raserar de naturliga 
sambanden mellan elementen. Detta ligger till grund för hela den intellektuella utvecklingen 
och det abstrakta tänkandet. Fantasins verksamhet är beroende av erfarenheter, behov och 
intressen. Den kräver en kombinatorisk förmåga, övning i att materiellt förkroppsliga 
fantasiprodukter, teknik och förebilder. Den omgivande miljön är mycket betydelsefull – varje 
uppfinnare är alltid ett barn av sin tid och sin miljö (Vygotskij, 1995, s.31-37).  
 
Vygotskij (1995) menar att den skapande fantasin arbetar på ett speciellt sätt beroende på den 
utvecklingsfas barnet befinner sig i. Han menar att uppfattningen om att barn har rikare 
fantasi än vuxna inte stämmer. Snarare har barn mindre erfarenhet, enklare intressen och inte 
så stor förmåga till komplexitet och nyansrikedom i förhållande till omvärlden som vuxna. 
Från den stund ungdomar blir könsmogna påvisar dock Vygotskij att det sker ett stort 
uppsving för fantasin och dess utveckling. I samband med puberteten och en tid framöver 
sammanfaller fantasin med en infallande rationalitet och i och med detta kan skapandet 
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utvecklas. För många når kreativiteten då sin topp. Vissa klarar att stanna där men många 
möter en kritisk fas där rationaliteten tar överhand (Vygotskij, 1995, s.39–44).  
 
Barns skapande kan varken vara obligatoriskt eller påtvingat och t.ex. ska inte tecknande 
behöva vara något som omfattar alla, menar Vygotskij. Ritandet har dock en kultiverande 
betydelse för alla: denna form av språk vidgar synkretsen, fördjupar känslan och ger 
medvetandet något som inte kan överföras på något annat sätt. Då barnet når tonåren räcker 
det inte med den skapande fantasin, vi behöver tillföra ett material som kan leda utvecklingen 
vidare. Ett lyckat pedagogiskt grepp är att rikta uppmärksamheten mot produktion och det 
personliga konstnärliga skapande som kan komma till uttryck i den (Vygotskij, 1995). 
Komplicerade processer som innefattar teknik och skapande är bland det värdefullaste man 
som pedagog kan tillföra. Elevens strävan efter att behärska materialet som sedan kommer till 
nytta ger mening åt skapandet. Nytt material, nya uppgifter och nytta ger impulser åt 
skapande och uppfinningsrikedom. Genom det tekniska momentet vänjer sig barnet att den 
kreativa förmågan kan komma till användning inom andra områden än konsten (Vygotskij, 
1995, s.96ff.). 
 

Mediering 
Det viktigaste kännetecknet för fantasin enligt Vygotskij (1995) är att den gestaltas. Grunden 
och drivkraften för skapande i sin normala och fullständiga form är att viljan omsätts i 
handling.  
 

Hos rena drömmare stannar däremot fantasin kvar inom den egna inre sfären [...] kan bara vara en 
verklig styrka i livet då den styr handlingar och beteenden hos en människa som strävar efter att 
gestalta och realisera den (Vygotskij, 1995, s.50).  

 
Att lära sig innebär att mediera kunskaper och inom skolan har läraren en avgörande roll i 
denna process (Vygotskij i Lindqvist, 1995, s.80). Vad menas då med att mediera?  
 
Enligt Eisner (2002) handlar medieringsbegreppet om processen då en egen tanke i praktiskt 
arbete transformeras genom någon typ av material, till något som i slutändan kan delas 
offentligt och tolkas av andra. Genom mediering stabiliseras alltså en idé där formen, efter 
tranformering och noggranna avvägningar under processen, blir bärare av innehållet (Eisner, 
2002).  
 
Pedagogen Dewey tyckte på sin tid att det kreativa arbetet var underrepresenterat i skolan och 
menade att ”det är först när en planerad handling omsätts och resultatet av den kan bedömas 
som vi på allvar lär oss något” (Sundgren, 2011, s.109).  
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The arts and the creation of mind 
 
Art education should help students recognize what is personal, distinctive, and even unique about 
themselves and their work. There is so much in our schools that pushes for uniformity of response – 
standardized testing, for example – that one of the important contributions that art education can make 
to students is to help them become aware of their own individuality. (Eisner, 2002, s.44)  

Elliot W. Eisner, professor inom konst och utbildning, är författare till boken The arts and the 
creation of mind (2002). I denna bok behandlar han flera aspekter kring kreativitet, konstens 
existensberättigande och hur man inom utbildning kan jobba för att uppmuntra skapande. 
Precis som Vygotskij (1995) tar Eisner upp erfarenhet som det mest betydande för utveckling 
och att utbildning inom konsten, både som process och produkt, inbjuder till att “create 
ourselves” (Eisner, 2002, s.3). 
 
En uppgift bör konstrueras så att eleven förstår vad den ska göra och varför, samtidigt som det 
ska finnas utrymme för en personlig tolkning. Användning av ett specifikt material kan 
begränsa men också skapa nya riktningar för verket, vilket kan bidra till överraskningar. God 
konstundervisning uppmuntrar flexibilitet, individualitet och mod att ta risker. Hur olika 
resultat kan komma till uttryck visas i s.k. ”open-ended tasks”, vilka inbjuder till individuell 
tolkning av en specificerad uppgift (Eisner, 2002).  
 
Enligt Eisner är undervisning situationsbunden och kan inte detaljplaneras utan kunskap om 
den unika elevgruppen och dess situation. Bara själva tanken om lärande och undervisning 
som något förutsägbart, motsäger Eisners hela teori om skapande (2002, s.149-164). 
   
I dialogen kan läraren, med sin förmåga att läsa av kvalitet i elevens arbete, på ett konstruktivt 
och stöttande sätt prata med eleven om dess arbete. Läraren måste vara väl medveten om 
vilken situation eleven befinner sig i och fundera över vilken form av kommentarer kring 
elevens arbete som passar att tas upp vid vilket tillfälle, för att elevens ska ta det till sig på ett 
fruktbart sätt. Mycket av det som är viktigt inom konsten har med fantasi att göra, alltså är en 
viktig del av lärarens jobb att hjälpa eleven frambringa detta (Eisner, 2002, s.52f).  
 
Att vara uppmärksam på detaljer är en del av den skapande processen med målet att skapa en 
fungerande färdig bild som kan kommunisera med mottagaren (2002, s.6f). Eisner menar att 
det är viktigt låta eleven själv träna på att verbalt uttrycka sig kring det visuella samt att 
elevens uppgifter organiseras så att eleven i förlängningen kan använda sig av vad den lärt sig 
även i andra ämnen och utanför skolans väggar (2002, s.13).  
 

Teaching in the arts is very much concerned with helping students learn how to see the interactions 
among the qualities constituting the whole (Eisner, 2002, s.76) 

 
Gällande betyg är Eisner (2002) skeptisk och menar att läraren inte alltid hinner skörda vad 
som såtts. Vad gäller kunskapskrav är det inte heller alltid så att det mätbara är det väsentliga 
och inte heller är det väsentliga alltid mätbart. Elever lär sig både mindre och mer än lärarens 
intention.  
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Studio Thinking 
Vid läsning av boken Studio Thinking (Hetland, Winner, Veenema & Kimberley, 2007) finner 
man ingen specifik rubrik för kreativitet. Däremot blir det väldigt tydligt liksom vid läsning 
av Eisner (2002), även den utgiven på sitt originalspråk engelska, vad ordet kreativitet 
ursprungligen kommer ifrån - det vill säga to create, som i sin tur härstammar från latinska 
ordet creo, ´skapa´ (Nationalencyklopedin, 2013).  
 
Författarna av Studio Thinking (2007) vill flytta fokus från vad de själva menar är obevisade 
fakta och argument kring hur konststudier stärker eleven inom andra ämnesområden. Vad de 
gör är att bevisa de viktiga kunskaper och värden som konststudier genererar i sig. Att det 
eventuellt finns positiva sidoeffekter är en bonus.  
 

Students must be given the opportunity to think like artists, just as they should also be given the 
opportunity to approach the world mathematically, scientifically, historically, and linguistically. The 
arts are another way of knowing the world – as important as the other disciplines to our societal health 
(Hetland, Winner, Veenema & Kimberley, 2007, s.4).  

 
Studio Thinking är en skrift med många praktiska exempel, där författarna följt fem 
framstående lärare inom estetiska ämnen vid två olika amerikanska High Schools. Syftet med 
studien är att se vad eleven lär sig genom konststudier och på vilket sätt läraren med fördel 
kan lägga upp arbetet med sina studenter. Förutom att beskriva en ”Studioklass” i generella 
termer som handlar om informalitet, längre projekt, elevarbeten på väggarna och att stämning 
kan skapas med hjälp av belysning, musik etc., så menar författarna att en studioklass är 
mycket mer komplicerad än vid första anblick. Eleverna är engagerade i att tänka visuellt, 
analytiskt, kritiskt och kreativt (2007, s.13ff.). Författarna beskriver två aspekter som hör 
konstundervisning till, vilka de kallar Studio Structures och Studio habits of mind (Hetland, 
Winner, Veenema & Kimberley, 2007).  
 
Studio Structures innefattar:  

• Demonstration / Föreläsning (Demonstration-Lecture) 
• Arbete (Students-at-Work) 

• Kritik / Feedback (Critique) 
Var och en av dessa strukturer stödjer lärandet och de kan genomföras på en mängd olika sätt. 
I Studio Thinking konstateras att stor del av lektionstiden bör ägnas åt skapande arbete. Under 
denna tid rör sig läraren oupphörligen bland studenterna, stannar upp och samtalar med dem 
om deras verk. Här finns utrymme för värdefull individuell handledning och möjlighet att 
anpassa lärandet och utmaningen på individuell nivå (2007, s.26, s.99ff.). Återkommande 
tillfällen då klassen gemensamt tittar på varandras arbeten och talar om såväl process som 
produkt är viktiga då eleven tränar på att sätta ord på något visuellt, vilket därigenom blir mer 
konkret. Eleverna blir under kritikklass även hjälpta att komma vidare, att se möjligheter och 
kan lättare identifiera och utveckla ett personligt språk (2007, s.28f.). 
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Studio habits of mind innefattar träning i / kunskap om: 

• Hantverket och dess tekniker (Develop Craft) 

• Engagemang och förmåga att hålla fast vid ett arbete (Engage and Persist) 

• Visualisering (Envision) 

• Att uttrycka sig (Express) 

• Observeration (Observe) 

• Reflektion och utvärdering (Reflect) 

• Att anta utmaningar och att utforska (Stretch and Explore) 

• Konsthistoria och nutida praktik (Understand Art World) 
Författarna till Studio Thinking har mycket att säga om var och en av punkterna och hur man 
kan arbeta med dem. De beskriver fördelarna med att skapa engagerande projekt som knyter 
an till elevens livsvärld, hur visualisering kan uppmuntra till nyskapande och fördelarna med 
att träna sitt seende (2007, s. 42-59). Jag tar här inte upp någon specifik punkt (vilka ofta 
flyter samman och bör så göra), mer än den punkt där författarna konkret knyter an till 
begreppet kreativitet på ett tydligt sätt. Detta är den del som handlar om att anta utmaningar 
och att utforska. Något som författarna på flera ställen tar upp och som kan vara konstruktivt i 
flera situationer med eleven är användandet av frågan: ”what if?” (2007, s.93).  
 
I konstundervisning uppmanas elever att pröva att göra sådant de aldrig gjort förut. De ska 
utforska, ta risker och vara kreativa. Läraren bör inte exakt säga vad studenten ska göra, utan 
kan genom uppgiften utmana eleven att experimentera, leka och testa alternativ. Eleven ska 
veta att misstag kan innebära möjligheter och att detta kan leda ett verk i nya riktningar 
(Hetland, Winner, Veenema & Kimberley, 2007, s.74). Att ta risker är en viktig del av att 
jobba konstnärligt och författarna använder uttryck som potential och möjligheter samt menar 
att processen ofta är minst lika viktig som produkten. Man betonar vikten av att hjälpa eleven 
våga gå ”beyond the familiar” (Hetland, Winner, Veenema & Kimberley, 2007, s.74).  
 

We believe that the emphasis on mucking around, trying out new things, and embracing mistakes as 
opportunities and for diagnosis are ways that art teachers foster creativity (Hetland, Winner, Veenema 
& Kimberley, 2007, s.78)  
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Vad säger styrdokumenten? 
Under Examensmål, Estetiska programmet: 

 
Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande ska 
vara centralt i utbildningen. (Skolverket, 2011).  

 
Inom inriktningen estetik och media är Fotografisk bild, på sammanlagt 400 poäng, en av de 
fördjupningar som eleven kan välja. I Ämnets syfte, Fotografisk bild:  
 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda olika metoder för att utveckla kreativa idéer. 
(Skolverket, 2011)  

 
I ämnesplanens centrala innehåll står att kursen ska behandla bl.a.:  
 

Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk. (Fotografisk bild 1, 
Skolverket, 2011)  
 
Metoder för en öppen och experimenterande attityd och att hitta okonventionella lösningar av bild-
mässiga problem. (Fotografisk bild 2, Skolverket, 2011). 

 
Bland kunskapskraven för betyget A, Fotografisk bild: 
 

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten (Fotografisk bild 1, 
Skolverket, 2011). 
 
... binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck. I arbetet 
experimenterar eleven med de estetiska uttrycksmedlen (Fotografisk bild 2, Skolverket, 2011)  
 
… god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett en-
hetligt och personligt uttryck av syftet. I arbetet gör eleven avancerade experiment med de estetiska 
uttrycksmedlen […] Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmed-
lar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet (Fotografisk bild 3, Skolverket, 2011)  
. 

Även om kunskapskraven inte är lika högt ställda för betygen E och C, tänker jag att lärare 
måste utgå från att alla elever ska ha möjlighet att nå högsta betyg. I kraven för A nämns ofta 
personligt uttryck som ett av kriterierna. Personligt uttryck uppfattar jag att eleven ges tillfälle 
att utveckla vid arbete med det centrala innehållet, ämnets syfte och examensmålen, vilka mer 
uttryckligen nämner ordet kreativitet (Skolverket, 2011). Skolverket ger dock inga svar på 
frågan hur de tänkt sig detta arbete och vad som kan tolkas som ett personligt uttryck. Dessa 
frågor söker jag svar på.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I mitt arbete utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Det sociokulturella 
perspektivet och den kulturhistoriska teorin innebär att det är interaktionen mellan utveckling 
och undervisning som är förutsättningen för lärandet. Elevens tänkande är socialt och 
kulturellt bestämt vilket innefattar dialogism, vilket betyder att ”människans medvetande 
tolkas i termer av flerstämmighet och heterogenitet” (Lindqvist (red.), 1999, s.287).  
 
Vygotskij var den person som 1933 introducerade teorin om den närmaste utvecklingszonen, 
vilken än idag är i högsta grad levande. Den närmaste utvecklingszonen hjälper oss att ta i 
beaktande barnets potential. Under handledning av en vuxen, kan barn härma handlingar som 
går över gränsen för vad de själva klarar, vilket leder till att de senare kan göra detta 
självständigt och med förståelse (Lindqvist, 1999, s.271). Vygotskij är kritisk till fostrande av 
passiva mottagare av budskap och han menar likt Dewey att det är den aktiva eleven som ska 
utvecklas i skolan och där har läraren en viktig roll i att organisera elevens sociala miljö 
(Lindqvist, 1999).  
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Metodologisk ansats och val av metod 

Min undersökning vilar på en kvalitativ metodansats och jag kommer inte ge uttryck för att 
något är rätt eller fel. Snarare vill jag på detta sätt undersöka huruvida det finns olika 
uppfattningar och idéer kring uppsatsens ämne, kreativitet. 
 
De funderingar och intressanta aspekter som min litteraturgenomgång genererar bidrar som 
grund för de frågor jag utreder och låter elever och fotolärare diskutera i två separata fokus-
gruppintervjuer. Som komplement till min litteraturgenomgång och mina två fokusgrupp-
intervjuer har jag även valt att låta mina elever göra en kortare uppgift i pågående fotokurs där 
jag kan använda de fotografier som skapas, som diskussionsmaterial i mina fokusgrupp-
intervjuer. Den uppgift som mina elever genomför under en dag går i linje med det tänk jag 
sedan tidigare har om s.k. ”open-ended tasks” (Eisner, 2002, s.59). Uppgiftens korta 
instruktion ger utrymme för egna motivval och den begränsning eleverna i detta fall har är 
tidsaspekten, då de tvingas jobba mot kort deadline (bilaga nr.3). Min fråga kopplad till detta 
undervisningsförsök är om man i resultatet kan utröna om eleverna är kreativa eller inte.  
 
Min studie är till största delen empirisk och de kvalitativa fokusgruppintervjuerna spelas in på 
video och med diktafon för vidare analys. I en fokusgruppintervju är ämnet fokuserat på ett 
bestämt innehåll och får innehålla mer diskussion mellan gruppdeltagarna än under 
traditionella gruppintervjuer (Davidsson, 2007). Trots möjligheter att analysera dynamiken 
inom gruppen och hur saker sägs i denna typ av intervju (Wibeck, 2000), så kommer jag 
främst att fokusera på vad som sägs. Jag ser ämnet kreativitet som relativt okontroversiellt, 
vilket känns positivt för mig då det är första gången jag agerar moderator. Ämnet för 
diskussion är bestämt i förväg och deltagarna har vid förfrågan om medverkan fått ta del av 
min frågeställning. Jag har inte att skickat ut något ytterligare stimulusmaterial.  
 
Att använda kvalitativa forskningsmetoder, så som intervjuer, är förenat med en alternativ syn 
inom samhällsvetenskaplig forskning där social kunskap, mening och verklighet ska tolkas. 
Genom en känsligt genomförd intervju med de personer som ska förstås kan man få 
kunskaper till att förbättra människors situation. Det finns en överensstämmelse mellan nutida 
filosofi och intresset för teman så som livsvärld och dialog, samt synen på att kunskap 
konstrueras genom samspel (Kvale, 1997). Dialektik är studiet av inre motsägelser och det är 
motsägelsernas utveckling som driver fram förändringar. I ett dialektiskt perspektiv är 
kunskap förbunden med handling och tonvikten i tänkandet ligger på det nya som är under 
utveckling. Man menar att det är viktigt att avslöja nya utvecklingstendenser för att få en sann 
kunskap om den sociala världen. Med ett dialektiskt perspektiv behöver man nödvändigtvis 
inte sträva efter konsensus (Kvale, 1997, s.57f). 
 
De fördelar jag ser med att samla en grupp för intervju till skillnad mot enskilda intervjuer är 
just möjligheten att ett bredare spektrum av idéer kan komma fram, jag ser inte att den 
detaljerade förståelsen, som man kan få vid en individuell intervju, är lika viktig som de 
gemensamma, kulturellt förankrade föreställningar och attityder jag vill komma åt (Wibeck, 
2000). Detta förklarar även varför jag valt att forska kvalitativt och inte kvantitativt.  
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Samtalen kretsar kring samma tema med en fokusgrupp med fotolärare, som i den andra 
fokusgruppen med fotoelever. Jag ser det som intressant att se vad det finns för olika syn och 
beröringspunkter mellan dessa grupper. Intervjuerna sker på två olika platser. Den första i 
elevernas egen skolmiljö. Intervjun med lärare från olika städer hålls i en lokal där ingen av 
dem varit förut i den stad som är lättast för alla att ta sig till. Vid val av miljö, deltagares 
placering etc. har jag tagit del av råd formulerade av Wibeck (2000). 
 
Jag har med stöd av Dimenäs (2007) och Wibeck (2000) att skapat en intervjuguide (bilagor 
nr.1-2) som min handledare gett respons på före intervjutillfället. När jag formulerat frågorna, 
vilka inte ska vara för specifika, har jag tänkt särskilt på att de inte ska vara ledande, utan så 
öppna som möjligt. Under fokusgruppintervjuerna är strävan att gruppen ska hålla fast vid 
ämnet och att jag själv inte indikerar om jag håller med om påståenden eller inte. Min intervju 
liknar den ostrukturerade där de deltagande så långt som möjligt diskuterar fritt. Jag är 
intresserad av vad intervjupersonerna själva tycker är intressanta aspekter av mitt valda ämne 
(Wibeck, 2000 s.26-45). I min inledning betonas att jag agerar opartiskt, att jag själv inte är 
någon expert på området och att syftet med studien inte är att söka rätt eller fel svar (Wibeck, 
2000).  
 

För att öka vår förståelse för de människor vi har runt oss bör vi ta reda på hur de tänker. Som lärare 
har du stor glädje av att också veta hur andra lärare ser på innehåll och metoder i undervisningen 
(Kihlström, 2010, s.48)  

 
Det material man erhåller med intervjuer som forskningsmetod kan man se som subjektivt, då 
åsikter kan komma att vara motsägelsefulla. Jag väljer liksom Kvale (1997) att se detta som 
en styrka, då vi lever i en mångsidig mänsklig värld. Detta synsätt går även i linje med det 
socialkulturella perspektiv jag redovisat som min teoretiska utgångspunkt. 
 

Urval 

Litteraturgenomgång 
Jag har medvetet valt att avgränsa mitt urval av litteratur i ämnet då det finns en uppsjö av 
böcker om kreativitet och hur olika man kan se på detta inom olika forsknings-/yrkesområden. 
Mitt ramverk är texter kring pedagogik/didaktik kopplat till bildämnet och flera av de 
pedagoger och avhandlingar jag skriver om har jag hittat, läst och blivit rekommenderad att 
läsa, via söktjänsten Libris och Karlstad Universitet. 

Undervisningsförsök 
För att koppla min egen praktik till examensarbetet och dess frågeställningar har jag låtit mina 
nuvarande fotoelever i årskurs två jobba med en heldags fotouppgift (bilaga nr.3). Innan jag 
själv sett resultatet hade jag redan bestämt vilka elever som vid inlämning skulle få frågan om 
de godkänner att deras bilder används till mitt examensarbete. De tillfrågade eleverna har i 
Fotografisk bild 1 och 2 sedan tidigare fått betyg inom skalan B-D. Främsta syftet med 
undervisningsförsöket och dess bildmaterial har varit att det kunnat bidra som 
diskussionsunderlag i fokusgruppintervjuerna. 
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Fokusgruppintervjuer 
Gällande antal medlemmar i mina fokusgruppintervjuer har jag försökt följa råd från Wibeck 
(2000) som menar att det finns flera olika aspekter att ta hänsyn till kring gruppstorlek. 
Wibeck rekommenderar inte färre än 4 och inte fler än 6 deltagare. Till varje tillfälle har jag 
bjudit in fem personer, medveten risken att någon av de inbjudna skulle kunna få förhinder. 
Jag har sett till att alla tillfrågade intervjupersoner har en tydlig anknytning till ämnet.  
 
De elever jag format en fokusgrupp av har alla fyllt arton år, läst 400p. Fotografisk bild och 
jag ser dem som jämnbördiga ambitionsmässigt. Jag har haft gruppkonstellationen i åtanke för 
att alla förhoppningsvis ska våga ta samma utrymme i intervjun. Det är en fördel att skapa 
grupper med kompatibla medlemmar och skulle någon visa sig inta en position med högre 
status eller om någon medlem inte tar för sig i samtalet bör jag som moderator ingripa på 
lämpligt sätt (Wibeck, 2000). I denna fokusgrupp var målet att låta 80 % av gruppen bestå av 
tjejer. Trenden de senaste åren har varit en fördelning på 10 % killar respektive 90 % tjejer i 
mina fotogrupper och därför ville jag låta detta återspeglas i intervjun.  
 
Gruppen med lärare som intervjuas är valda främst för att de undervisar i Fotografisk bild. 
Lärarna är verksamma i Västsvenska friskolor men ingen av dem i samma stad och på detta 
vis undviks tankar om att vi konkurrerar om samma elever eller arbetsgivare. Alla intervjuade 
lärare har korrekt lärarbehörighet och egen erfarenhet från det fotografiska området. I denna 
grupp har jag strävat efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män. 

Etiska överväganden 
I intervjuundersökningen följs Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer. Det 
innebär bl.a. att jag informerat mina intervjuobjekt om forskningens syfte och om att de själva 
bestämmer över sin medverkan. De insamlade uppgifterna får enbart användas för forsknings-
ändamål och alla ingående personer ges största möjliga konfidentialitet. Samtliga namn på 
personer förekommande i min rapport är fingerade (Björkdahl Ordell, 2007) och för att än 
mer undvika identifikation har jag valt att inte heller dela upp intervjupersonerna efter kön. 
 

Genomförande 

Undervisningsförsök 
Undervisningsförsöket i form av ”Fotomaraton” genomfördes 130326 då min skola hade s.k. 
resursdag. Detta är en dag då elever som inte har nått alla kursmål kan få extra stöd i sina 
kärnämnen. De elever som är i fas får jobba i sina karaktärsämnen. Utan att i förväg ha sagt 
något om dagens innehåll höll jag en kort genomgång på morgonen (bilaga nr.3), för att sedan 
låta eleverna fota på valfri plats. Av mina fotoelever var det 4 stycken som uppfyllde mina i 
förväg uppsatta kriterier för urval och efter att ha lämnat in uppgiften fick jag deras 
godkännande att använda materialet till mitt examensarbete. Jag lovade eleverna att redan 
dagen därpå utse en vinnare, då uppgiften även var en tävling. Efter mina personliga kriterier 
och tolkningar av vad kreativitet innebär för mig, utsåg jag tre foton för varje bildtema vilka 
jag tyckte utmärkte sig. Den elev som fick med flest bilder sammanlagt, av totalt tio teman, 
utsågs till vinnare. Detta var person C (bilaga nr.5:3), till hens egen förvåning. 
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Fokusgruppintervju elever 
Fokusgruppintervjun med elever vilka tidigare läst Fotografisk bild på det gymnasium jag 
jobbar, utfördes 130328. Fem elever hade tackat ja. Två veckor före intervjutillfället 
meddelade en av tjejerna att hon tyvärr inte kunde vara med. Med tanken om att fyra elever 
skulle bli lagom lät jag bli att fråga någon ny, vilket jag eventuellt hade gjort om jag då vetat 
att även den fjärde eleven skulle komma att falla bort. Då dagen för intervjun kom kändes det 
i vilket fall som att de tre elever som var kvar skulle komplettera varandra väldigt bra och att 
det mellan dessa skulle bli en intressant dialog. Detta visade sig stämma. Intervjuguiden 
följdes och det blev eleverna som avgjorde vilket ämne/fråga som fanns mest att diskutera 
kring. Intervjun spelades in på både med video och med diktafon. Hela intervjun 
transkriberades och på denna text tillämpades sedan meningskoncentrering (Kvale, 1997, 
s.175ff), för att sedan vidare analyseras och delas in under kategorierna vad, varför och hur. 

Fokusgruppintervju lärare 
130419 genomfördes min fokusgruppintervju med lärare. Även till denna intervju föll två 
tillfrågade personer bort med kort varsel. I vetskap om att den förra intervjun blev lyckad 
valde jag att genomföra även denna intervju ändå. Två av lärarna fanns fysiskt på plats med 
mig och den tredje läraren var med under hela samtalet via högtalartelefon. Denna person 
hade fått bildmaterialet från undervisningsförsöket sänt till sig i förväg. Intervjun spelades in 
med diktafon och jag använde sedan samma analysförfarande som med elevintervjun.  
 

Validitet och reabilitet 
För att stärka mina intervjuers giltighet och trovärdighet (Dovemark, 2007), har 
intervjufrågorna prövats av min handledare och samtalen har spelats in på band. Den 
kommunikativa validiteten (s.151) har stärkts, utöver kontinuerlig kontakt med handledare, 
genom studentrespons via Karlstad Universitet samt två utomstående granskare, vilka alla 
kommit med värdefulla synpunkter.  
 
Gällande urval av lärare så har några av intervjupersonerna en begränsad tidigare erfarenhet 
från fotografyrket. Hade studien gällt Fotografisk bild i ett yrkesförberedande program hade 
detta kunnat uppfattas negativt, men då alla fotolärare och dess elever nu finns under det 
studieförberedande Estetiska programmet så ser jag inte detta som något problem. I 
diskussionsdelen representerar förutom en av intervjupersonerna även jag själv, lärare med 
egen fotografyrkeserfarenhet.  
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Resultat och analys 

Efter transkribering och meningskoncentrering (Kvale, 1997, s.175ff) har jag kategoriserat de 
intervjuade personernas svar under rubrikerna vad, varför och hur. Dessa refererar till arbetets 
frågeställningar: 
 

• Vad kännetecknar kreativitet och varför bör detta värdesättas i skolan? 
• Hur kan lärare främja kreativitet i ämnet Fotografisk bild? 

 
För att hålla informanternas identiteter anonyma har jag valt att namnge dem efter färger, där 
elevernas namn är Röd, Grön och Blå. Lärarnas namn är Cyan, Magenta och Gul. I de stycken 
där elever och lärare citeras, har jag omarbetat deras talspråk till skriftspråk. Detta främst för 
att skydda deltagarnas identitet. Efter sammanställning av informanternas resonemang och 
idéer kring kreativitet analyserar jag även vad som i litteraturgenomgången kan uppfattas som 
svar på samma typ av frågor som i intervjuerna. 
 

Fokusgruppintervju elever 
De intervjuade elevernas fotointresse spänner över olika genres; sport, dokumentärt, natur, 
porträtt och glamour. Blå talar om när hen fick sin första kamera i åttaårsåldern och ett 
intresse som uppmuntrades under högstadietiden. Detta var också den tid då intervjuperson 
Grön började fota efter att ha sett ”någon amatörs naturbild” och tänkt att ”den var jättebra, 
jag borde kunna ta sådana bilder också”. Röd fick inte upp ögonen och intresset för foto 
förrän efter en bit in i gymnasiets fotokurser. I början kändes allt väldigt krångligt med 
mycket kamerainställningar, vilket varken var speciellt kul eller gick så bra. ”Men så första 
gången jag stod i studion med en kamera […] det var som en känsla i kroppen att det här är 
det jag vill göra!” 

Vad kreativitet kännetecknar 
Elevgruppen tycker att kreativitet är en egenskap som alla har, men att vissa kan ha lättare för 
att plocka fram den. Blå tycker att en kreativ person tänker ”ut ifrån det normala, lite nytt” 
och Grön talar om att i Fotografisk bild ”typ hitta nya vinklar och någonting som sticker ut”.  
Röd menar att alla är kreativa på sitt eget sätt och att kreativiteten är individuell: ”allas 
personliga bild av verkligheten.” 
 
Blå menar att vissa är kreativa utan ansträngning medan andra kan behöva vägledning. Blå 
poängterar dock att något som är kreativt inte behöver vara ”något sådär jättestort […] jag 
känner att vara kreativ verkligen kan vara det lilla också”. Röd menar att det är i tanken och i 
det man vill förmedla som kreativiteten sitter. Röd tycker att det alltid är någonting kreativt i 
varenda bild. Eleverna är överens om att kreativitet egentligen kan stanna vid en tanke, men 
att den måste förverkligas för att visa omvärlden. Idén är viktigast men produkten blir som ett 
kvitto på kreativitet. 
 
Blå tycker att kreativitet kan handla om ett mer öppet sätt att tänka på, att man tänker själv 
och vågar ta initiativ. Kreativitet är individuellt, alla har olika grunder för detta och utvecklas i 
olika takt. Hen tycker att kreativiteten utvecklas i takt med att man växer upp och när man 
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inser att det inte är så farligt att göra fel. Grön instämmer och menar att mycket av 
progressionen handlar om att man blir äldre, mognar och att man vågar sig på utmaningar 
utan rädsla för att misslyckas. Eleverna ser det som en stor svårighet att kunna bedöma 
kreativitet eftersom man inte riktigt kan ”ta på det”. Grön:  

 
Men jag tror att varje gång man bedömer en bild så bedömer man även den personens kreativitet på 
något sätt. Så att även om det inte står i uppgiften att det bedöms så tror jag det gör det. 

Varför kreativitet bör värdesättas i skolan 
Då eleverna talar om kreativitet och dess fördelar målas en slags positiv spiral upp: kreativ 
förmåga innebär mod att våga och då man gör detta så utvecklas man i sin kreativitet. Att 
kreativitet står med som mål i skolans styrdokument tycker eleverna är bra. Grön: ”Det är 
liksom samma sak som typ att prata inför klassen: vissa är bra på det från början och vissa har 
jättesvårt för det”. Men övning ger färdighet.  
 
Röd är säker på att det är viktigt att lära sig våga ge utlopp för sin kreativitet och att många 
har nytta av det. Sedan hen började fota har världen blivit vackrare och ”man ser på saker 
annorlunda vilket är viktigt, så att man inte bara låter det passera”. Hen har utvecklats genom 
att våga ta för sig mer, talar om ”magkänsla” och att inte låta sig påverkas av vad andra 
tycker. Röd betonar dock att det är viktigt att inspireras av andra och ser att inte ge upp om 
man själv inte är nöjd, som ett tecken på mognad. Blå hävdar att man har nytta av kreativitet i 
nästan alla situationer:  

 
Det kvittar om man jobbar som fotograf eller som advokat eller vad som helst, man behöver ju ändå 
kretivitet för att… Jag tror det förenklar vardagen för en… det blir liksom lättare […] ett mer öppet 
sinne liksom. 

Eleverna tycker att de går på en kreativ skola vilket delvis beror på att de läser Media-
programmet eller som Röd uttrycker det:  

 
Jag tror det handlar väldigt mycket om att de som väljer den här skolan oftast är kreativa, man väljer 
ju den för att man vill göra någonting kreativt med sitt liv liksom. Så är man runt kreativa människor – 
lärare och elever - så främjar ju det verkligen.  

Blå tycker sig ha ett annat sätt att tänka nu än under högstadiet då hen mer såg gränser än 
möjligheter. Blå och Röd nämner ordet ”hatkärlek” om att man, i uppgifter som främjar 
kreativitet, själv måste fundera och inte får allt ”serverat”. Röd:  

 
Usch, alltså det var så hemskt när vi skulle ha utställning med det där temat som var jättesvårt i 
början… jättesvårt... och då tyckte jag inte det var kul, men i efterhand - nu ser jag hur mycket jag 
lärde mig av det.  

Enligt alla tre elever är kreativitet viktigare än kunskap om teknik i Fotografisk bild. Blå 
menar att kreativiteten kommer före tekniken i processen och är grunden för att en bild ska 
existera. 
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Hur kreativitet kan främjas i Fotografisk bild 
Som exempel på hur skolan kan främja kreativitet menar eleverna är karaktärsämnen som 
foto, grafisk design och video gör det i största allmänhet. Grön menar att en ingång till 
kreativitet kan vara genom intressen och tidigare erfarenheter:  

 
Har man sett mycket konstverk och sen börjar måla, då har man lättare för att komma på nya grejer 
och har man inte sett någon konst överhuvudtaget och sätter sig och målar, då tror jag att det bli svårt 
att komma på grejer och att det blir svårt att vara kreativ. 

Röd upplever sig ha utvecklats kreativt under gymnasietiden genom att jobba mycket med 
bl.a. redigering, där ett intresse väckts:  

 
Alltså det är bara saker och idéer som ploppar upp i mitt huvud liksom naturligt […] när jag ser en 
vanlig bild på en människa som kanske är grå och trist, då vill jag liksom fixa, jag vill göra den 
färgglad… det är svårt att förklara, men det faller sig naturligt. Jag måste göra det för annars blir jag 
galen, så känns det. 

Blå och Grön nämner att man kan träna upp kreativiteten genom att fota mycket själv, se så 
mycket bilder som möjligt och låta sig inspireras. Det ger mycket att prata med andra 
fotografer om deras tankar och bilder. Röd nämner brainstorming och att söka efter det 
undermedvetna eller det man är intresserad av, som bra verktyg för att komma igång kreativt. 
Grön menar att uppgifter där man tvingas tänka själv hjälper kreativiteten. Hen håller med 
Röd som inflikar att det ändå är roligt när alla får samma uppgift, men då resultatet tillåts bli 
olika, vilket ju påvisar kreativitet. Blå har ett minne från skolans s.k. Entreprenörsvecka då 
eleverna fick inta olika roller, jobba med och ansvara för skarpa projekt, vilket var väldigt 
utvecklande. Att jobba med att skapa sin egen portfolio och arbete med ett utställningsprojekt 
är också positiva erfarenheter, då Blå anser att man tvingades stanna upp och fundera över 
olika idéer.  
 
Det är bra att man i början av kursen går igenom grunder så att man får pröva allt – t.ex. 
teknik och olika genres. Grön påpekar att om man inte har tekniken som måste man jobba på 
att utveckla den för att kunna genomföra sina idéer. På det sättet är en teknisk bas viktig, 
vilken är lättare att träna upp än kreativitet. Olika genres kräver olika delar teknik och 
kreativitet, men eleverna sammanfattar att kreativiteten trots allt är viktigast i det långa loppet.  
 
Angående kritik och feedback säger Röd att hen tidigare tog det personligt, som att:  

 
Fan, nu är ju min idé dålig, nu måste jag göra någonting nytt eller någonting annat. Men nu så har jag 
lärt mig att det är viktigt att få höra andras idéer för att utvecklas typ. Eller bli bättre.  

Eleverna tycker att det vid bedömning av en uppgift är viktigt att eleven får tillfälle att berätta 
om sina tankar kring bilden och att läraren får ta del av ansträngningen. Grön:  

 
Jag tror det är viktigt att eleven får berätta om sin tanke, sina tankebanor. Tittar man bara på en bild så 
är det lätt att man bara ser tekniken. Men om man får berätta hur man tänkte om bilden så tror jag att 
det kan bli tydligare vad kreativiteten är, om man har någon kreativitet.  
 

Gällande bedömning av kreativitet tänker Blå att det kan vara svårt eftersom att det behöver 
göras utifrån individen. Röd håller med och menar att bedömning medför risk för sviktande 
självförtroende. 
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Bildmaterial och undervisningsförsök 
Positiva kommentarer apropå kreativitet, i anslutning till bilder från undervisningsförsöket: 
 

• oväntat  
• fångat känslor på ett kreativt sätt 
• utnyttjat vetskapen om att man inte får använda Photoshop och aktivt ändå skapat en färgglad 

bild som är väldigt följsam, väldigt bekväm även om det är väldigt mycket utstickande saker 
• den är rätt klockren, även om den är enkelt gjord […] Väldigt fin bild i formen 
• lite annorlunda 
• det blir en snygg bildserie 
• håller samma stil 
• den är utanför boxen om man säger så - OM det inte är så att det inte betyder någonting 

överhuvudtaget 
 
Negativa kommentarer apropå kreativitet, i anslutning till bilder från undervisningsförsöket:  
 

• kan inte personligen associera med bilderna 
• dåligt komponerade 
• saknar koppling till ordet, men - det kanske är den som är mest kreativ av alla… 
• saknas nytänkande och djup i många bilder 
• gjort det väldigt simpelt för sig 
• man vill se mer tanke bakom bilden, någonting som man inte bara kan tolka rakt av 
• slarvig 
• självklar 

 
Vissa av bilderna (bilaga nr.4) får i samtalet med eleverna både positiva och negativa 
kommentarer. Blå menar att man gärna vill höra vad eleven som tagit bilden själv har att säga, 
men tillägger sedan att eftersom eleverna i denna uppgift skulle beskriva ett ord i bild, kanske 
de inte borde behöva förklara något. Grön tycker att det är näst intill omöjligt att bedöma 
kreativitet på detta sätt. 
 
Vid jämförelse mellan de olika elevernas bilder (bilaga nr.5), så uppfattar Grön person C som 
den mest kreativa och person A som minst kreativ. Röd har däremot A som favorit och Blå 
föredrar person C gällande kreativitet. Person D uppfattas som minst kreativ av Blå och Röd. 
 
Angående om just Fotomaraton är en bra uppgift för att träna kreativitet så är svaren 
varierande. Grön: ”Tidspressen gör att det tar stopp”. Röd: ”Bra med en uppgift där man får 
tänka till, men man borde vara någonstans utanför skolan i så fall”. Blå fyller på med exempel 
då de haft uppgifter då de varit iväg utanför skolan som ”verkligen var jättekul för det var helt 
nya miljöer”. De andra instämmer i att det är bra för kreativiteten att möta nya miljöer utanför 
skolan. 
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Fokusgruppintervju lärare 
Alla tre intervjuade lärare är behöriga i Fotografisk bild. Magenta har tidigare gått flera 
konstutbildningar i Sverige och utomlands där bl.a. fotografi ingått. Efter ett år som 
lärarvikarie i foto, lästes pedagogiken in och sedan dess har hen jobbat nio år på nuvarande 
arbetsplats. Gul är utbildad medialärare och har alltid haft foto som intresse. Har undervisat 
på tre olika gymnasier under sex år i ämnena Fotografisk bild och Matematik. Cyan läste, 
efter att själv gått mediaprogrammet, en tvåårig eftergymnasial fotoutbildning. Hen har varit 
butikschef för en snabbframkallningsbutik, assisterat och själv jobbat som fotograf. För ett par 
år sedan väcktes tanken om att dela med sig av sin passion och glädje till fotografi genom att 
bli lärare i ämnet. Tog examen för snart ett år sedan och har sedan dess arbetat som 
gymnasielärare. 

Vad kreativitet kännetecknar 
På frågan om vad kreativitet i Fotografisk bild betyder för intervjupersonerna så blir det 
spontanda svaret från Gul att det handlar ”om att uttrycka sig med bild på olika sätt och våga 
testa nya sätt och lära sig hur andra kanske ser på det”. Magenta har läst in sig och funderat 
mycket kring ämnet: ”Kreativitet är ju inte en sak... det är ju det som gör det så komplicerat, 
det är lätt att man rör till det”.  Magenta talar om processen och hänvisar till forskaren 
Helmholtz teorier om förberedelsestadium, inkubationsfas, illuminationsfas och 
verifikationsfas. Magenta bekräftar dessa faser och menar att hur stora delar av dem som 
gymnasieeleverna går igenom, handlar om vilken typ av uppgift man ger, hur öppen den är 
och hur mogna eleverna är. ”Men det kan också handla om ögonblickskreativitet […] när det 
är bra kreativt då är det mer oväntade lösningar, oväntade kompositioner kanske eller 
oväntade bildvinklar i förhållande till uppgiften”. Det kan absolut vara ”kreativa lösningar i 
det lilla”. Cyan fyller på med att det är svårt att ständigt vara kreativ. Kreativitet kräver ett 
problem att lösa – gärna på ett oväntat sätt. Att efter inspiration göra någonting till sitt eget. 
Trots att det är svårt att tala om vad kreativitet är så:  

 
Man känner den när den är igång så att säga. Både i sig själv men också hos eleverna och där tror jag 
att man kan prata om ett slags flow […] man är i en process som drivs framåt i det här flowet och just 
den där känslan av flowet, den här kreativiteten fortsätter på något sätt – att det spinner vidare, det är 
väldigt inspirerande tycker jag – att vara i ett sånt kreativt flow. 

 
Apropå riktlinjer kring kreativitet i skolans styrdokument, så tycker Cyan det är bra att det 
finns utrymme för tolkning men eftersom det inte finns så gott om fotolärare och då man 
jobbar mycket ensam, så vore det trevligt med ett forum för att utbyta tankar och idéer kring 
kreativitet. Gul menar att man i sin egen utbildning knappt berört ämnet för att sedan 
förväntas kunna det. Kanske borde finnas en tydligare definition av kreativitet? Angående 
ordet nyskapande kopplat till kreativitet vill lärarna hellre använda ordet ”oväntad”. Uttrycket 
nyskapande är enlig Magenta ”förgiftat”. Att det ska vara så stort. Hellre: ”en lösning där och 
då, som jag själv förstår att i den här situationen var det bra. Det var en jäkligt rolig lösning - 
ingen standard eller enkel lösning.” Cyan håller med om att man inte bör lägga så mycket 
tyngd i ordet nyskapande, och menar att det i så fall kan gälla på en mer individuell nivå. Att 
kreativitet kan vara en lösning ”för individen som är oväntad - då är ju den nyskapande 
liksom.” Gul fyller i att det gäller att för eleven avancera från en nivå till en annan. Lärarna 
konstaterar gemensamt att det där ligger en viktig skillnad i hur man kan se på nyskapande 
och hur uttrycket kan avdramatiseras. Kreativitet är individuellt. Gul:  
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Jag har en elev i min grupp som kanske är väldigt trött, inte mår så bra och inte riktigt orkar vara 
kreativ […] någon annan elev är superkreativ och verkligen hela tiden hittar nya lösningar. 

Varför kreativitet bör värdesättas i skolan 
Angående vad det finns för fördelar med att jobba med elevernas kreativitet så tycker Gul att 
det hänger ihop med andra kompetenser. Dessa handlar om att kunna se saker nyanserat, se 
samband och sammanhang. De andra är först tveksamma till vad hen menar men håller med 
då Gul exemplifierar: ”Hur jag kan gestalta det här temat på ett visst sätt med 
bildkommunikation? Alltså att man kan tänka komplext.”. Även i andra ämnen behöver man 
ju vara kreativ för att se möjligheter och lösningar. Magenta talar om förmågan att se 
kopplingar och nya vägar. Här går samtalet in på att det främst handlar om individen; att 
kreativitet hittas på ett personligt plan. Magneta talar om den lyckokänsla som uppstår ”när 
det klickar”. Detta kan alla intervjupersoner identifiera sig med och att ”det blir som en slags 
feedback till sig själv”, när detta uppstår. Dessa positiva känslor menar alla har med 
kreativitet att göra.  
 
Gul talar om många elevers spärr mot skoluppgifter, en prestationsångest som man måste 
jobba på att få eleven att släppa: ”och i foto kanske det är lättare att börja just i något 
personligt intresse och lura dem lite.” Genom att jobba med kreativitet tillsammans med 
coachande frågor kan man som lärare hjälpa eleven att själv hitta lösningar. Att skapa 
utrymme för eleven att tänka själv. Magenta:  
 

Sen kan de själva få redovisa och berätta om sin process och så för de andra för då bekräftar ju de sig 
själva också - att de tänker rätt och det är rätt det de gör. Ingen annan process är bättre än deras egen. 
[…] imiterar man någon som redan har lyckats blir det ju bara en kopia. Man blir svag i det att man 
kopierar. 

 
 Även Cyan talar om att få eleverna att själva hitta svar. Då kan det just ”klicka” för eleven 
och tron på den egna lösningsförmågan stärks. Cyan menar även att om eleverna får insikt 
kring den kreativa processen, så kan de klara sig igenom den frustration som ofta uppstår då 
de inte kommer på någon idé direkt. Förstår eleven att det kan krävas tid, så kan den tänka 
”bortanför den första idén, vilket kanske skulle göra att saker och ting blev mer kreativt.”  

Hur kreativitet kan främjas i Fotografisk bild 
Gul menar att det ibland kan vara svårt att locka fram kreativitet hos elever och då gäller det 
att få eleverna att våga. När de väl vågar testa, det är då flowet kan infinna sig. Att sitta och 
vänta fungerar inte alltid utan att man vågar ”attackera sig själv på något sätt för att bli kreativ 
för att komma dit”. Cyan ger ibland eleverna i uppgift att skapa s.k. bildmanus innan de går ut 
och fotograferar. Detta för att eleverna ska komma igång med idéer som Cyan kan vara med 
och diskutera. Inga krav på att de sedan håller sig till manuset. Gul håller med om att detta 
kan fungera och tar skapande av "moodboards" som ett annat alternativ för att få igång flowet. 
På en s.k. moodboard bygger man upp idéer och känslor, likt ett kollage, inför fotografering. 
Gul brukar även uppmana sina elever att ”ladda upp sig som ett batteri” - att de tittar på 
massor av inspirationsbilder inom den typ av genre de ska jobba med. 
 
Som exempel på ett kreativt projekt hänvisar Cyan till en utställning med ämnesövergripande 
tema som de jobbat med på skolan, vilken det nyligen var vernissage för. Cyan beskriver ett 
antal kriterier för projektet men menar: ”Jag hade inte satt några direkta ramar”. Eleverna 
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tvingades att jobba fritt och tänka till, vilket gjorde projektet trögstartat. Många hade först 
svårt att greppa vad de förväntades göra. Cyan tycker nu i efterhand att eleverna jobbat 
kreativt och är mycket nöjd: De blev utmanade och flera arbetade nyskapande på individuell 
nivå. Feedback utifrån vittnade även om gruppens progression om man jämför med för ett år 
sedan. 
 
Cyan berättar om ytterligare en personlig erfarenhet, denna på individnivå, där en elev haft 
jättesvårt att komma på egna idéer till en uppgift. Efter att ha gått en intern mentorsutbildning 
testade Cyan att ställa ”rätt frågor” vilket ledde till genombrott. Här handlade det om att hitta 
en ingång genom elevens personliga intressen och göra kopplingar till foto därifrån. Cyan 
talar om vad man också kallar då för ”de kreativa frågorna”. Istället för varför- ja- och 
nejfrågor, ställer man frågor runtomkring istället. Magenta inflikar att man ofta som lärare, 
istället för att vara frågvis och ge eleverna utrymme att tänka själva, pratar för mycket och 
levererar alldeles för många ”smarta idéer” som eleverna har att välja från för att göra om till 
sina idéer. Därmed inte sagt att man ska låta bli att visa exempel från andra fotografer: ”starka 
bilder som kan gripa tag och ge ett djup” - men dessa kan vara exempel på att idéer kan 
komma långsamt. Gul instämmer i att det är jätteviktigt att ge elever andrum. Magenta:  

 
Sen får man väl varva med just det där med kunskap - alltså information, tekniska kurser, hur 
fotografer tänker och så… […] där kan jag se mig som lärare - där kan jag prata hål i huvet på dem en 
stund. 

 
Magenta föreslår en timma då och då i kursen till att eleverna ska vänjas vid den kreativa 
processen och tid att tala om den ibland skrämmande inkubationsfasen. Detta samtidigt som 
Magenta menar att man vid skaparångest kanske bara behöver ”sätta igång och göra 
någonting just nu”. Gul brukar ibland kräva att eleverna gör en provfotografering just för att 
de ska komma igång. Här, likt Cyans tidigare exempel, är det inte viktigt att slutresultatet blir 
detsamma som tänkt från början, detta är mer en del av processen för att bidra till utveckling. 
Cyan bekräftar att det kan vara ett väl fungerande sätt att jobba.  
 
Då samtalet kommer in på kreativitet kontra teknik, kan inte lärarna se någon motsättning. 
Gul tolkar kunskapskraven som att det är 50-50: ”är det inte i de nya kriterierna att det ska 
vara både av teknisk och av estetisk god kvalitet eller?”  Alla menar det krävs teknisk kunskap 
för att kunna nå de högre betygen, att det sätt man använder tekniken ska vara avsiktligt. Det 
tekniska öppnar också upp för att vara mer kreativ och det kan vara svårt att förverkliga idéer 
om inte tekniken sitter och att man kan motivera sina val av teknik. 
 
Angående om elevens tankar kring en bild krävs för att man ska kunna kalla den kreativ, så 
kan det bero på uppgiften och dess syfte. Gul: 

 
Jag kan ju ha ett personligt tyckande om en bild men… det är ju inte det jag ska sätta betyg på utan det 
är ju elevens tankar i samband med sitt uttryck så – nej jag vill nog minst ha en diskussion – gärna 
något skriftligt eller muntligt. 

 
Cyan menar att man ofta skaffar sig detta per automatik. Då skrift krävs blir det ju också att 
eleven själv tvingas reflektera över sina bilder vilket uppfattas som positivt. 
 
Att Skolverket har med kreativitet som något centralt i examensmålen tycker alla är bra, men 
det kan vara svårt att veta vad som menas med kreativitet. Cyan: ”Ja – att det tas för givet att 
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vi vet hur… hur vi ska få eleverna till att agera kreativt. Det är ju spännande…” Även den 
lärare som gått konstskolor saknar diskussioner kring kreativitet. Magenta tror att det kan vara 
en svaghet i alla utbildningssystem att man har det på pappret men att man inte alltid man går 
igenom det. Hen menar att det är ok att kreativitet kan ta sig olika uttryck både känslomässigt 
och i olika branscher, men det vore nyttigt med fördjupning ändå. Själv försöker Magenta att 
ta upp sin syn på ämnet med sina elever i samband med olika uppgifter och exemplifierar:  
 

Om ni gör denna uppgift där ni följer det jag skrivit till punkt och pricka, och det som är det mest 
uppenbara – då är det inte kreativt - då har ni bara gjort den - då är det ett G. Om ni vill vara kreativa 
måste ni göra något som överraskar, något som är personligt, något som följer reglerna men ändå 
bryter mot dem på något smart sätt. 

Bildmaterial och undervisningsförsök 
Efter presentation av undervisningsförsöket och dess bilder vill Magenta göra klart att hen 
inte uppskattar uppgiften, men är ändå med i diskussionen. 
 
Positiva kommentarer apropå kreativitet, i anslutning till bilder från undervisningsförsöket:  
 

• väldigt rolig - ett plus ett ger en tredje association 
• hämtad ur en verklig händelse, vilket här är ett plus 
• kan inte bedöma om den är kreativ, men den tilltalar, den är humoristisk och träffar 
• dubbla bottnar och anspelar på humor 
• fin, har en tilltalande komposition och det finns ett innehåll 

 
Negativa kommentarer apropå kreativitet, i anslutning till bilder från undervisningsförsöket:  
 

• för ”rakt av” 
• för ”rätt på”  

 
Av de samlade temabilderna (bilaga nr.4) blir det bilden med förskolebarnen (4:3: A), som 
lockar till mest uppskattning, trots att den anses svag ur estetisk aspekt. Bilden anspelar på 
humor och föreställer inte vad man förväntas se.  
 
Vid jämförelse mellan de olika elevernas bilder (bilaga nr.5), så är lärarna ganska ense om att 
det är person B och person C som lyckats bäst i detta uppdrag, då de använt ett mer varierat 
bildspråk och intressantare bildlösningar än de två andra. Det anses som positivt när man kan 
se att uppgiften inte bara lösts på första bästa sätt.  
 
På frågan hur denna uppgift fungerar som metod för att träna kreativitet så tror Gul absolut att 
detta kan funka. Särskilt om man skulle be t.ex. A och D att gå ut och fota igen för att pröva 
nya vinklar och avstånd och testa sig fram. Cyan gillar överraskningsmomentet och att man 
tvingas agera i stunden. Gul håller med om att korta deadlines ibland kan hjälpa till att plocka 
fram kreativitet, att alternativet att inte göra någonting, inte finns. Magenta väljer att backa 
något från sin tidigare kritik till uppgiften när vi väl pratat en stund. Hen tycker att den kan 
fungera som en mjukstart i en tidig kurs för att börja titta på och tänka i bilder. Att närma sig 
det kreativa. Det är dock viktigt med uppföljningen, där eleverna får ta del av hur de andra 
valt att tolka samma ord.  
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Slutligen kommer Magenta på vad det är med uppgiften som trots allt provocerar. Det handlar 
om att man ibland riskerar att lägga kreativitet på en allt för enkel nivå. ”Man kanske lurar 
elever att tro att det är så enkelt att man bara kan komma på lite små saker och så blir det lite 
käckt.” 
 

Det handlar om ett sammanhang och om man förenklar det hela tiden så på något sätt så blir det 
bara… det blir bara bilder - det blir bara ett enkelt illustrationsredskap […] det kan finnas någonting 
större bakom, som betyder något. 
 

Magenta tar upp fotografen Kent Klinchs bilder, från bombade hus på Gazaremsan, som ett 
gott exempel på kreativitet där det finns ett djup och allvarlig botten.  
 

Analys litteratur 

Vad kreativitet kännetecknar 
Skolverket ger i sina styrdokument inte svar på frågan om vad kreativitet är. I den övriga 
litteratur jag gått igenom kan man hitta tendenser kring den didaktiska aspekten gällande 
kreativitet. 
 
Precis som ordet kreativitet på engelska påminner om ordet skapa, så kan kreativitet i 
Fotografisk bild handla om just detta. Att låta en fantasi eller idé medieras: från tanke via 
handling, till bilden som är bärare av ett innehåll vilket kan tolkas av andra (Eisner, 2002).  
 
Även för Vygotskij är det viktigaste kännetecknet för fantasin, vilken han likställer med 
kreativ förmåga, att den gestaltas (1995, s.50). Fantasin är nödvändig för människans existens 
och verklig i sin kraft i form av de känslor som hänger samman med den och allt det material 
som skapas utifrån den. Ju mer erfarenhet människan har, desto mer kan förvandlas till 
skapande arbete (Lindqvist, 1999).  
  
Kreativitet inom konsten handlar mycket om att ta risker och pröva det okända, där processen 
är lika viktig som den slutliga produkten (Hetland, Winner, Veenema & Kimberley, 2007). 

Varför kreativitet bör värdesättas i skolan 
Skolans uppgift är inte att stöpa alla i samma form och skolans sociala miljö bör organiseras 
till en så komplex och flexibel organisation som möjligt. Erfarenhet ligger till grund för det 
pedagogiska arbetet och uppfostran förverkligas genom elevens erfarenhet. Under elevens 
utbildning måste vi flera gånger förena det ena och det andra och skapa nya förbindelser och 
enligt Vygotskij ger vi på detta sätt skolan ett berättigande och mening (Lindqvist, 1999).  
 
Fantasins bilder och kreativiteten ger ett inre språk åt vår känsla och genom en fantasiskapelse 
kan vi materialisera något fullständigt nytt till något verkligt. Det material vi bearbetar, gör 
dissociationer, associationer och raserar de naturliga sambanden mellan, ligger till grund för 
hela den intellektuella utvecklingen och det abstrakta tänkandet. Bildskapande har en 
kultiverande betydelse för alla: denna form av språk vidgar synkretsen, fördjupar känslan och 
ger medvetandet något som inte kan överföras på något annat sätt (Vygotskij, 1995). Att vara 
uppmärksam på detaljer är en del av den skapande processen med målet att skapa en 
fungerande färdig bild som kan kommunisera med mottagaren (Eisner, 2002, s.6f).  
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Genom att tillföra ett tekniskt moment i form av material eller rikta arbetet mot produktion 
kan man som pedagog vänja eleven vid att den kreativa förmågan kan komma till användning 
inom andra områden än konsten (Vygotskij, 1995, s.96ff.). Även Eisner refererar till att eleven 
i förlängningen ska kunna använda sina kunskaper i andra ämnen och utanför skolan. Detta 
syfte nås genom att läraren organiserar uppgifterna och låter eleven träna på att verbalt 
uttrycka sig kring det visuella (2002, s.13). 
 
Författarna till Studio Thinking (2007) väljer att argumentera kring hur konststudier förmedlar 
värden och tränar viktiga förmågor, minst lika betydelsefulla i livet som de man tränar i 
skolans övriga ämnen. Boken behandlar bl.a. hur man genom visualisering kan uppmuntra till 
nyskapande och de fördelar som finns med att träna sitt seende (2007, s. 42-59). I konst-
undervisning ska elever uppmanas pröva att göra sådant de aldrig gjort förut. Genom en 
uppgift kan läraren utmana eleven att experimentera, leka och testa alternativ. Eleven lär sig 
att misstag kan innebära möjligheter och att detta kan leda ett verk i nya riktningar (Hetland, 
Winner, Veenema & Kimberley, 2007).  

Hur kreativitet kan främjas i Fotografisk bild 
Vygotskij menar att den estetiska uppfostrans viktigaste uppgift är ge förståelsen att konsten 
förvandlar verkligheten, att den finns överallt och berör vårt sociala liv (Lindqvist, 1999).  
 
Som lärare bör man undvika repetition och istället för detta återvända till samma ämne i 
fördjupad, utvidgad form med en mängd nya aspekter. På detta sätt kan elevens eget intresse 
uppstå och det är också på detta sätt som relationen mellan det verkliga livet och skolan kan 
upprätthållas. God undervisning kräver en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Den 
sociala miljön får gärna medföra oförutsedda händelser och nya kombinationer som 
uppmuntrar eleven till det kreativa momentet att skapa nya förbindelser mellan tidigare 
erfarenheter (Lindqvist (red.),1999). Enligt Eisner (2002) uppmuntrar god konstundervisning 
till flexibilitet, individualitet och mod att ta risker. Hur olika resultat kan komma till uttryck 
visas i s.k. ”open-ended tasks”, vilka inbjuder till individuell tolkning av en specificerad 
uppgift.  
 
Eisner (2002) talar om att en uppgift bör konstrueras så att eleven förstår vad den ska göra och 
varför, samtidigt som det ska finnas utrymme för en personlig tolkning. Användning av ett 
specifikt material kan begränsa men också skapa nya riktningar för verket, vilket kan bidra till 
överraskningar. Enligt Vygotskij bör kunskap förenas med någon form av praktik där eleven 
kan se nyttan av sina ansträngningar. Gärna ämnesintegrering som vidgar elevens perspektiv. 
Skolan ska inte vara isolerad från livet utanför och som lärare ska man vara aktiv i eget 
skapande och ha ett samhällsinriktat vardagsliv (Lindqvist (red.), 1999). Vygotskij menar att 
elever i gymnasieåldern kan behöva förhålla sig till ett material, vilket leder elevens 
utveckling i ämnet vidare. Elevens strävan efter att behärska materialet kommer till nytta och 
ger mening åt skapandet (Vygotskij, 1995, s.96ff.).  
 
I Studio Thinking (Hetland, Winner, Veenema & Kimberley, 2007) resonerar både författare 
och lärarna i dess studie, kring vikten av att träna eleverna i att anta utmaningar och att 
utforska för att träna kreativitet. Stor del av lektionstiden ska ägnas åt skapande arbete då 
läraren rör sig bland studenterna, stannar upp och samtalar med dem om deras verk. Här finns 
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utrymme för värdefull individuell handledning och möjlighet att anpassa lärandet och 
utmaningen på individuell nivå. Återkommande tillfällen då klassen gemensamt tittar på 
varandras arbeten och talar om såväl process som produkt är viktiga då eleven tränas i att sätta 
ord på något visuellt, vilket därigenom blir mer konkret. Eleverna blir under kritikklass även 
hjälpta att komma vidare, att se möjligheter och kan lättare identifiera och utveckla ett 
personligt språk (Hetland, Winner, Veenema & Kimberley, 2007). Att skapa dialog mellan 
lärare och elev är viktigt och i undervisning kan läraren genom denna hjälpa eleven sätta 
igång rad inre utvecklingsprocesser (Lindqvist (red.), 1999). Ett konstruktivt förslag i boken 
Studio Thinking är att ställa frågan: ”what if?”, då man talar om ett elevarbete (Hetland, 
Winner, Veenema & Kimberley, 2007). Eisner (2002) talar också om den viktiga dialogen, där 
den uppmärksamma läraren på ett konstruktivt sätt stöttar eleven. 
 
Samtlig litteratur i min genomgång tar upp vikten av att vidga elevens erfarenheter för att 
forma en bra grund för skapande verksamhet. Enligt bl.a. Eisner är undervisning 
situationsbunden och kan inte detaljplaneras utan kunskap om den unika elevgruppen och 
dess situation. Mycket av vad som är viktigt inom konsten har med fantasi att göra och en 
viktig del av lärarens jobb att hjälpa eleven frambringa detta (Eisner, 2002).  
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Diskussion 

Metod 
I detta arbete visar intervjuer, undervisningsförsök, litteratur och forskning kring kreativitet, 
genomgående att det resultat som kreativitet utmynnar i kan se väldigt olika ut. Med 
hänvisning till detta anser inte jag heller att det finns något ”facit” till mina forskningsfrågor. 
 
Jag är nöjd med valet att genomföra fokusgruppintervjuer. I vissa fall kan denna typ av 
intervju vara bra på det sätt att olika uppfattningar kan mötas, argumenteras och få stå emot 
varandra. I detta fall blev de inte riktigt så, snarare genererade grupperna intressanta 
diskussioner och deltagarna hjälptes åt att föra samtalet framåt. Detta på ett sätt som nog inte 
blivit lika bra om de intervjuats var för sig.  
 
Litteraturen har fungerat som en god grund till arbetet och förberedelse inför intervjuerna. Jag 
blev mycket imponerad av elevernas mogna resonemang, vilka gick anmärkningsvärt mycket 
i linje med såväl pedagogerna Vygotskij och Eisner, som forskningen i boken Studio Thinking 
(2007). Jag bedömer att den valda litteraturen har hög validitet. Samtliga författare som 
refereras till har forskat antingen i ämnet didaktik eller i kreativitet. 
 
Undervisningsförsöket känns som ett bra sätt att förankra detta arbete med pågående praktik, 
även om försöket inte innehåller mycket fördjupning. Bildmaterialet har bidragit som visst 
underlag att resonera kring, främst i intervjuerna och precis så som jag själv ofta försöker 
jobba, har fotografi kunnat plockas in som ett stöd och bidrag till diskussion. 
 

Resultat 
Att kreativitet finns hos alla, precis som Vygotskij hävdat, är något som jag och denna 
undersöknings alla intervjupersoner håller med om. Det talas om progression som sker i takt 
med ihärdigt arbete och elevens egen mognadsprocess. Kreativitet är väldigt individuellt och 
var och en av skolans elever bör mötas på sin egen nivå. Att rikta skolans arbete mot elevens 
livsvärld kan vara ett sätt att väcka elevens intresse. I detta arbete kring vad kreativitet är, 
framkommer att essensen finns på individnivå. Eisner sammanfattar detta bra då han påtalar 
att våra skolsystem ofta strävar mot någon slags uniformitet. Han tycker att 
konstundervisningens viktigaste uppgift blir att hjälpa eleverna bli medvetna om sin egen 
unika identitet (Eisner, 2002, s.44). 
 
Den otydlighet och olikhet som en kreativ uppgift kan innehålla samt de överraskande 
möjligheter som den leder till (Simon, 2009), är något som återkommande berörs både i mitt 
litteratururval och i fokusgruppintervjuerna. Simons skriver i Kreativitetens kännetecken: En 
fenomenologisk studie om den konstruktiva processen där man har tillit till sig själv och även 
detta är något som i intervjuerna framgår som mål och belöning för såväl elever som lärare. 
Då eleven hittar egna kopplingar och lösningar får eleven ”en slags feedback till sig själv”, 
som en av den intervjuade lärarna, Magenta, uttrycker. En uppgift som uppmuntrar kreativitet 
får en långsiktig positiv inverkan på eleven, även om den först kan mötas av visst motstånd. 
Ibland kan läraren hjälpa eleverna att komma igång genom t.ex. moodboards, bildmanus eller 
genom att använda frågan ”what if?” (Hetland, Winner, Veenema & Kimberley, 2007). 
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I Studio Thinking (2007) skriver man om vikten av att eleven uppmanas ta risker och utmanas 
att experimentera, leka och testa alternativ. Här tycker jag kreativitet på ett tydligt sätt 
illustrerar utveckling, både på ett individuellt plan men även långsiktigt på samhällsnivå. En 
av de intervjuade lärarna vill poängtera risken med att se på kreativitet som något glättigt, 
lättsamt och inte som det reella och kraftfulla verktyg det kan vara. Detta är något som också 
jag själv med detta arbete vill uppmärksamma. Kreativitet är förenat med såväl självkänsla 
som framtid och Fotografisk bild är ett ämne där vi bör skapa goda förutsättningar för detta.  
 

Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att orientera sig i framti-
dens värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid och utgår ifrån den är den allra 
viktigaste funktionen hos fantasin.” (Vygotskij, 1995, s.100) 

 
För att utveckla kreativitet talas det varken i litteraturen eller från lärarnas håll om några 
”quick-fixes”, t.ex. i form av olika brainstorming-metoder, tagna ur sitt sammanhang. Dessa 
typer av kreativitetsknep upplever jag vara något som annars lyfts fram i kommersiella 
sammanhang, i bokhandlarnas hyllor eller på företagens seminariedagar. Nej, från den 
didaktiska aspekten och även i elevintervjuerna finns resonemang vilka handlar om mod samt 
att ge projekt tid och utrymme för att pröva sig fram. Tid att låta eleven själv tänka och finna 
svar återkommer i undersökningens båda intervjuer. Eleverna talar om en form av ”hatkärlek” 
och lärarna ser alla en utmaning i att själva backa eller att genom coachande samtal hjälpa 
eleverna att själva hitta lösningar. 
 
I undervisningsförsöket påvisas svårigheten att bedöma kreativitet i ett sammanhang där 
avsändaren inte själv får komma till tals. Trots detta kan det finnas en poäng i att med detta 
enkla grepp kunna göra det tydligt för eleverna att ett bildmotiv kan se ut och lösas på flera 
olika sätt. Då jag själv utsett en vinnare i uppgiften och sedan även bett de intervjuade lärarna 
och eleverna att resonera sig fram till ett starkare bidrag gällande kreativ förmåga, kan jag i 
efterhand konstatera att vi alla tar hänsyn till ganska liknande aspekter kring vad som 
uppfattas som en kreativ bild. Det handlar om nyckelord som oväntad, experimentell och en 
bild där eleven ”tänkt till”. 
 
Både från pedagoger i litteraturen och i intervjuerna finns idéer kring vad som anses vara 
gynnsamma förhållanden för kreativitet och konkreta tips på fungerande uppgifter. De 
intervjuade eleverna lyfter fram vikten av att ta sig utanför skolans väggar och att jobba med 
verklighetsförankrade projekt. Intervjuperson Gul talar om många elevers prestationsångest 
inför traditionella skoluppgifter. Vygotskij menar att vi behöver konstruera en social miljö 
som medför oförutsedda händelser och uppmuntrar eleven till det kreativa momentet att skapa 
nya förbindelser mellan tidigare erfarenheter. Även att kunskap förenas med praktik, där 
eleven kan se nyttan av sitt arbete, är viktigt (Lindqvist, 1999). 
 
Att bildkonst ofta baseras på erfarenhet är något som både Vygotskij (1995) och Eisner (2002) 
skriver om och jag menar att skolan både kan och bör tillhandahålla olika upplevelser och 
perspektiv. I Fotografisk bild kan andra fotografers arbete inspirera och i dialog delar elever 
och lärare erfarenheter sinsemellan, gärna med bilden som katalysator. Då elevens seende 
tränas blir det som den intervjuade eleven Röd, uttrycker: ”man ser på saker annorlunda vilket 
är viktigt, så att man inte bara låter det passera”. 
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Nya frågor 
I skriften Den dolda läroplanen (2007) refererar författaren Broady till klassrums-
undersökningar i ämnet Bild där man ställs inför två problem; för det första att skolans s.k. 
yttre ramar, sätter gränser för hur mycket tid i relation till gruppen, läraren kan lägga på en 
enskild elevs utveckling. För det andra menar han att elever med arbetarklassbakgrund har 
svårare för att uttrycka sig kreativt p.g.a. inlärda förväntningar på konkreta direktiv (Broady, 
2007, s.60-86). Jag har i detta arbete kommit fram till att individuell handledning och öppna 
uppgifter är mycket värdefullt. Jag har inte gjort någon fördjupning kring Broadys perspektiv 
i detta arbete, men han tar definitivt upp intressanta aspekter kring lärare och elevers vardag.  
 
Gällande vad Skolverket själva menar i det centrala innehållet, där de bl.a. skriver ”olika 
metoder för att utveckla kreativa idéer” (Skolverket, 2011), så har varken jag eller någon 
annan av de intervjuade lärarna tagit del av något konkret svar från dem, om det nu finns 
något att få. Som fotolärare är man ofta ensam i ämnet på sin arbetsplats och någon typ av 
gemensamt forum för resonemang kring dess innebörd, skulle uppskattas och vara värt att 
forska vidare kring. 

Kritisk granskning 

I litteraturgenomgången handlar de flesta texter om konst/-bildundervisning, där fotografi inte 
alls nämns på samma sätt som t.ex. blyertsskisser och målningar. I vissa fall kan det vara svårt 
att avgöra exakt i vilken utsträckning man kan jämställa Fotografisk bild med detta.  
 
Alla Vygotskijs resonemang är gjorda före vårt digitala samhälle, en tid före såväl internet 
som digital bildbehandling. Hade Vygotskij haft andra åsikter kring pedagogik idag?  
 
Gällande fokusgruppintervjuerna och det bortfall som blev, skulle man kunna tänka att antalet 
informanter i min undersökning är något för få. Hade det funnits tid så hade ett tredje 
intervjutillfälle med både elever och lärare tillsammans kunnat vara en intressant lösning men 
jag tycker ändå att det material som insamlats varit tillfredställande.  
 
Jag är medveten om att mitt undervisningsförsök inte varit speciellt grundligt genomförd, det 
saknas t.ex. en utvärdering från de elever som genomförde uppgiften. Mitt val var dock aktivt. 
Jag valde bort att göra en aktionsforskning för att istället lägga mer fokus på intervjuer och 
litteratur.  
 
Kreativitet är, som de flesta vet och uppfattar, ett väldigt omskrivet ämne. Även om jag själv 
tycker mig ha lärt mig mycket så skulle man kunna ifrågasätta om mitt arbete för andra 
genererar några ”aha-upplevelser”? Givetvis hoppas jag detta.  
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Bilagor  

Intervjuguide elever 
Jag presenterar mig själv kort. Deklarerar att jag kommer att agera opartiskt i de diskussioner 
som förhoppningsvis uppstår och jag poängterar att jag inte är någon expert på det område vi 
ska diskutera. Det finns inget syfte att med intervjun hitta några rätt eller fel svar.  
 
Alla har i förväg tagit del av det övergripande tema jag har för intervjun och min 
frågeställning: Vad kännetecknar kreativitet, varför bör man värdesätta det och hur kan jag 
främja detta i Fotografisk bild? 
 
Öppningsfrågor 

• Berätta kort om dig själv och din relation till fotografi! 
 

Introduktionsfrågor 
• Vad innebär kreativitet i ämnet Fotografisk bild för er? 
• I Examensmål för Estetiska programmet står bl.a. att kreativitet samt förmåga till eget 

skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen (Skolverket, 2011). Hur 
tänker ni kring detta? 

• Vad finns det för fördelar med att utveckla kreativitet? 
 

Nyckelfrågor 
• Tycker ni att ni själva är kreativa och hur märks det i så fall? Har ni utvecklats under 

gymnasietiden? 
• Har ni exempel på några uppgifter ni fått som hjälpt er att utveckla kreativitet? 
• Var är viktigast om man jämför kreativitet och teknik i foto - varför? 
• Tycker ni att kreativitet ska finnas med bland kriterierna då läraren bedömer 

uppgifter? 
 
Intervjupersonerna tittar på bilder från undervisningsförsök och resonerar kring dessa. 
 
Avslutande frågor 

• Utifrån vad som diskuterats, anser ni att er skola är kreativ? 
 

Slutfråga 
• Vill någon tillägga någonting? 
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Intervjuguide lärare 
Jag presenterar mig själv kort. Deklarerar att jag kommer att agera opartiskt i de diskussioner 
som förhoppningsvis uppstår och jag poängterar att jag inte är någon expert på det område vi 
ska diskutera. Det finns inget syfte att med intervjun hitta några rätt eller fel svar.  
 
Alla har i förväg tagit del av det övergripande tema jag har för intervjun och min 
frågeställning: Vad kännetecknar kreativitet, varför bör man värdesätta det och hur kan jag 
främja detta i Fotografisk bild? 
 

Öppningsfrågor 
• Berätta kort om dig själv och din relation till fotografi! 

 

Introduktionsfrågor 
• Vad innebär kreativitet i ämnet Fotografisk bild för er? 
• I Examensmål för Estetiska programmet står bl.a. att kreativitet samt förmåga till eget 

skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen (Skolverket, 2011). Hur 
förhåller ni er till detta? 

• Vad anser ni att det finns för förtjänster med att utveckla kreativitet? 
 
Nyckelfrågor 

• Tycker ni att era elever är kreativa och hur märks det i så fall? Kan man se 
progression? 

• I ämnets syfte, Fotografisk Bild: ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
använda olika metoder för att utveckla kreativa idéer.” (Skolverket, 2011). Har ni 
några egna exempel på fungerande metoder som främjar kreativitet? 

• Var bör man lägga tyngpunkten om man ställer kreativitet och teknik mot varandra - 
varför? 

• Finns kreativitet med bland kriterierna då ni jobbar med bedömning (obs – Gy11)? 
 
Intervjupersonerna tittar på bilder från undervisningsförsök och resonerar kring dessa. 

 
Avslutande frågor 

• Utifrån vad som diskuterats, anser ni att er skola är kreativ? 
 
Slutfråga 

• Vill någon tillägga någonting? 
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Uppgiftsbeskrivning 
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Resultat och diskussionsunderlag undervisningsförsök, 
teman 
 

1. 

 
2. 
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3. 

 
4. 
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Resultat och diskussionsunderlag undervisningsförsök, 
personer 
 

Person A. 
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Person B. 
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Person C. 
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Person D. 
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