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Det är ett intressant ord. Ett farligt ord.                                                                                                 

Ett begrepp väl värt att uppmärksamma.                                                                                             

Egon Fenyö, ur Att definiera ”kreativitet”
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Kapitel 1: Inledning  

När jag var ute och samlade in empiri till min förra studie Jag syns alltså finns jag – Bildens 

roll i ungdomars identitetsskapande uppmärksammade jag något som både intresserade och 

oroade mig. I samtal om identitet och självbild presenterade ungdomarna ofta negativa 

personlighetsdrag som något de förväntades ha. Kommentarer som ”men du vet, vi är såna där 

lata estetjävlar” eller ”vi är ju dom där kreativa typerna” med en betoning på kreativa som om 

det vore en verkligt stor brist, var vanliga. Då detta låg utanför ramen för den då pågående 

studien valde jag att återvända till frågan inför den här studien och arbeta vidare med samma 

elever angående dessa nya frågor om kreativitet och identitet. Monica Lindgren Fil dr och 

docent i musikpedagogik samt ämnesföreträdare för Estetiska uttrycksformer med inriktning 

mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, skriver i sin doktorsavhandling Att skapa 

ordning för det estetiska i skolan om ämneskonception och vad det finns för diskurser i skolan 

gällande de estetiska ämnena. Man kan sammanfatta hennes observationer med att estetiska 

ämnen har väldigt låg status i skolans värld, att de mest anses fungera som paus eller lek och 

att inget verkligt arbete förekommer. Om de estetiska ämnena har någon form av värde så 

anses detta ligga i att stötta de ”riktiga” ämnena som matematik eller språk. Lärare inom dessa 

ämnen ses inte heller som lärare eller professionella pedagoger utan snarare som konstnärer, 

vuxna i skolan eller på sin höjd ämnesexperter (Lindgren 2006, 137-141). Detta kan tyckas 

bedrövligt, för visst är det tråkigt att arbeta som lärare inom ett ämne som inte anses värt 

någonting, där man får kämpa för minsta krona och minsta respekt för den kunskap man 

besitter, men om detta synsätt har blivit så tydligt i både samhället och skolan att våra elever 

känner av det och börjar identifiera sig själva med det, då har vi ett långt mycket större 

problem. Ett problem som tar sin början i ett odefinierat begrepp. 

 

1:1 Ämnesval 

I Lpf 94 och Lpo94, läroplanerna som gällde mellan 1994 och 2010, användes begreppet 

kreativitet i både läroplaner, ämnesplaner och kursplaner samt betygskriterier. Meningar som 

”ämnet syftar även till att utveckla kreativitet” användes ofta (Skolverket 1994 b, 1). 

Förekomsten av begreppet var dock högst i betygskriterierna. Det som skulle betygsättas var 

bland annat ”ett personligt och kreativt bildspråk”, ”kreativt arbete i två- eller 

tredimensionella material” och ”tillämpar sina kunskaper på ett kreativt sätt” (Skolverket, 

1994 b, 3-4). Detta var problematiskt då ingen begreppsdefinition hade erbjudits. I Gy11 och 

Lgr11 har många av den här sortens begrepp sorterats bort. En tydlig uppstramning gällande 
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begrepp med flera tolkningsmöjligheter märks i dessa dokument. ”Kreativitet” som begrepp 

består dock om än i förminskat antal. Att ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet” är 

fortfarande ett faktum samt att ”kreativitet skall vara centralt i utbildningen” (Skolverket 2011 

a, 7). Vilken sorts kreativitet talar de om då? Kreativitet kan vara både av godo och av ondo. I 

kursplanerna för bild framhålls att eleverna ska kunna ”arbeta i kreativa processer” samt att 

undervisningen skall ”utveckla elevernas kreativitet” (Skolverket 2011 b, 1). På de ställen i 

betygskriterierna där man tidigare talade om kreativitet talar man nu om konstnärliga 

processer. Det erbjuds dock ingen definition av det begreppet heller.  

 

Det var alltså intressant att undersöka lärares syn på och definition av kreativitet då detta 

enligt läroplanen påverkar inte bara hur undervisningen bedrivs utan även elevernas betyg. 

Även elevernas syn på och definition av kreativitet påverkar deras prestationer under 

bildlektionerna och slutligen deras betyg, speciellt om denna syn och definition skiljer sig från 

lärarens. I enlighet med mina observationer ovan spelar samhällets samt den övriga skolans 

syn på kreativitet också in. Den tar sig många olika uttryck och berättar då för elever och 

lärare på det estetiska programmet hur de ska se på sig själva och hur andra ser på dem och 

deras arbetsinsats. Denna samhällets och övriga skolans syn samt orsaken till bildämnets låga 

status tas upp av Lindgren. Hon menar att de estetiska ämnenas låga status bottnar bland annat 

i idén om det så kallade fria skapandet eftersom fritt skapande inte kräver vare sig teori eller 

hantverkskunnande. Då blir bland annat bildämnet lek, paus, belöning eller möjligen ett stöd i 

inlärningen av andra viktigare ämnen vilket givetvis påverkar vilken syn samhället och skolan 

har på de som undervisar i eller ägnar sig åt detta (Lindgren 2006, 92-121).  

Enligt det socio-kulturella perspektivet finns egentligen inget fritt skapande med tanke på att 

vi alla rör oss i en kontext, och att allt skapas inom en kontext, kreativitet är problemlösning 

och normbrott, för att vara kreativ måste något skapas, inte bara göras och det kräver teori, 

praktik, tid och arbete. Det finns också ett ökat behov av kreativitet i samhället vilket borde ge 

den högre status än vad den har. Anders Marner, professor i pedagogiskt arbete med 

inriktning mot bilddidaktik vid Umeå universitet skriver följande. 

 

I den post-industriella situationen tar automatisering, robotar och outsourcing över delar av såväl den 

traditionella arbetarklassens som serviceyrkenas tidigare funktioner. Behovet av kreativitet har alltså 

ökat i samhället i takt med att delegering och självstyrande enheter har ökat i yrkeslivet (Marner 2006, 

13). 

Citatet ovan är ett av de argument Marner tar upp i sin artikel Professionalisering av estetiska 
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ämnen – några problem och förslag för de estetiska ämnenas existens i skolan, nämligen 

tillväxtargumentet. Enklare uttryckt innebär det att behovet av kreativitet har ökat i samhället, 

och om skolan ska förbereda för framtiden måste kreativiteten få större utrymme. Det är 

märkligt hur olika arbeten kräver mer och mer kreativitet samtidigt som många avfärdar den 

som oviktig, lek eller paus. Hur påverkar denna problematik ungdomarna och hur påverkar 

den bildundervisningen?  

 

1:2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur elever och lärare på gymnasieskolans estetiska program 

ser på begreppet kreativitet eftersom det är närvarande i både läroplan, kursplan och 

betygskriterier samt omdömen kring identitet och undervisningskultur. Med detta som grund 

skall studien även undersöka hur dessa elever och lärare upplever att kreativitet värderas av 

elever och lärare i resten av skolan samt samhället i allmänhet och vilka effekter denna 

upplevda värdering och de olika synsätt som finns kan få i gymnasieskolans bildundervisning, 

estetelevernas identitetsskapande och bildämnets utveckling . 

 

Svaren på dessa frågor är intressanta att undersöka då man som bildlärare kan använda dessa 

till att skapa strategier för att underlätta och hjälpa elever förbi de hinder som kan uppstå i 

deras skapande vare sig det gäller estetisk verksamhet eller identitet. 

 

Frågeställningar 

Hur ser eleverna på kreativitet och hur definierar de begreppet? 

Hur ser läraren på kreativitet och hur definierar hon begreppet? 

Hur påverkas elevernas identitetsskapande av hur de upplever att samhället och den övriga 

skolan ser på kreativitet? 

Hur påverkar elevernas och lärarens syn på kreativitet bildundervisningen? 
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1:3 Forskningsöversikt 

Kreativitetsforskningen är ett stort och brett fält. Väldigt mycket är skrivet kring begreppet 

men en stor del av dessa texter är inte forskning utan författare som gett ut böcker på temat 

utan att nämna att det enbart är deras personliga tyckande som uttrycks i texten. Med detta i 

åtanke presenteras här några få utvalda studier som ändå täcker de vanligaste inriktningarna 

inom kreativitetsforskningen. En metastudie som är en översikt av fältet ur ett medicinskt 

perspektiv har inkluderats för extra bredd. Texterna av Cecilia Levin, Lars Lindström och 

Ellen Bach är skrivna ur ett pedagogiskt perspektiv, Arne Dietrich och Riam Kanson skriver 

ur ett medicinskt perspektiv.  

 

I A Review of EEG, ERP, and Neuroimaging Studies of Creativity and Insight, av Arne 

Dietrich och Riam Kanson (2010), framhålls det att kreativitetsforkningen mer eller mindre 

officiellt påbörjades av Joy Paul Guilford runt 1950. Hans förslag då var att 

kreativitetsforskning skulle utföras efter konceptet divergent tänkande. Divergent tänkande 

handlar om hur många lösningar testpersonen ifråga kan tänka ut utifrån ett problem som 

saknar en entydig lösning. Detta blev snabbt standardmodellen för att mäta kreativitet. Vad 

man intresserar sig för rör antalet idéer, hur många olika kategorier av idéer och hur unika 

idéerna är. Denna modell har dock kritiserats på senare år.  

 

1:3:1 Pedagogisk forskning 

Cecilia Levin fil.dr vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet, har i sin avhandling 

Creativity in the school context (2008), lyft fram barns kreativitet och barnens egna perspektiv 

på kreativitet, som en kontrast till det långt vanligare vuxenperspektivet. Avhandlingen 

innefattar två kvasi-experimentella studier och en intervjustudie. Kvasiexperimentella studier 

innebär att man inte fördelar personer till experiment- och kontrollgrupp genom 

randomisering, det vill säga slumpmässigt. Man använder begreppet jämförelsegrupp istället 

för kontrollgrupp eftersom forskaren försöker kompensera för de jämförda klientgruppernas 

eventuella olikheter genom t ex statistiska bearbetningar eller matchning. 

 

I Levins första studie undersöktes kopplingar mellan kreativitet och det de kallar 

situationsspecifik stressreaktion. Syftet var att se hur dessa kopplingar påverkade barnens 

förmåga att utnyttja sin potential gällande kreativitet. Barnen som medverkade i studien var i 

åtta till tolvårsåldern. Enligt Levin visade resultaten på att ett prestationsinriktat klimat som 
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innefattade kreativ problemlösning inte behövde missgynna barn med kreativ förmåga, men 

att man borde tänka på att barn som har svårt att komma i kontakt med sin kreativitet, kan 

behöva hjälp med att utveckla den. Om pedagogen inte är uppmärksam på detta riskerar man 

att barnen upplever två olika misslyckanden. De upplever en ökad stressreaktion vid den 

kreativa problemlösningen och får därmed ännu svårare att uttrycka sig kreativt då de får 

ökade nivåer av stress och oro. I den andra studien undersöktes kopplingar mellan inre och 

yttre motivationskällor samt kreativitet och effekter av en prestationsbaserad uppgift, på 

kreativiteten hos barnen. Det fanns ett tydligt samband mellan inre motivationskällor och 

kreativitet under den prestationsbaserade uppgiften men inte hos kontrollgruppen i övrigt.  

I den tredje studien undersöktes barnens förståelse av kreativitets-begreppet. Resultaten visar 

att kreativitet, till största delen, betyder bildkonst och bildskapande för barnen i studien. En 

del av barnen menade också att kreativitet betydde att man måste göra någonting bra/duktigt 

(Levin 2008, 40-41). 

 

Lars Lindström, psykolog och professor inom estetiska ämnen, menar i sitt verk Kan 

kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt (2007) att forskningen om kreativitet i skolan 

inte alls är lika omfattande som den forskning man gjort angående kritiskt tänkande. En orsak 

till detta, menar han, kan vara att de flesta ser på kreativitet som något man föds med och att 

de alltså inte tror att det är något man kan lära ut eller träna upp. Detta inkluderar ett sätt att se 

på de estetiska ämnena som utlösare av inre skapandeprocesser hos elever. Kreativiteten 

likställs med spontaniteten. Det är något som bara görs och som inte kräver eftertanke.  

 

Ellen Bach (1971) menar i sin bok Begreppet kreativitet – en genomgång av 

kreativitetsforskningens definitioner och teorier att kreativitet har blivit ett modeord som ofta 

används i olika sammanhang utan att de som använder det egentligen vet vad begreppet 

betyder. Bedömning av kreativa personer eller kreativa insatser sker i förhållande till andra 

kreativa personer, produkter och idéer (Bach 1971, 12). Hon menar även att vi inte alltid kan 

avgöra vad eller vem som är kreativt eller ej i vår samtid. Vissa sorters kreativitet och 

uppfinningar är helt fel vid vissa tidpunkter i historien, om dessa satts i en annan tid hade de 

troligen hyllats. Detta fenomen kallar Bach Alfa-kreativitet och Beta-kreativitet där alfa står 

för omgivningens uppfattning och beta för individens egen uppfattning om kreativitet. 
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1:3:2 Medicinsk forskning 

Artikeln som presenterades i början av forskningsöversikten, A Review of EEG, ERP, and 

Neuroimaging Studies of Creativity and Insight är en metastudie av många andra studier inom 

de tre områden som utgör grunden för hela forskningsfältet. Dessa områden är divergent 

tänkande, artistisk kreativitet och insikt.  

 

Undersökningarna kring divergent tänkande, avfärdar helt teorin om att höger hjärnhalva 

skulle vara den huvudsakliga eller enda bidragaren till mänsklig kreativitet (Dietrich och 

Kanso 2010, 833-834).   

 

Med artistisk kreativitet menar man kreativiteten man finner hos exempelvis musiker och 

bildkonstnärer. Undersökningarna angående den artistiska kreativiteten uppvisar resultat som 

pekar på att kreativitet inte kan bli reducerat till antingen divergent mot konvergent tänkande 

eller höger mot vänster hjärnhalva. De förklaringsmetoderna är för enkla (Dietrich och Kanso 

2010, 838-839). 

 

Insikt är en förkortning av insiktsfenomenet. Bland det som händer när man skapar en kreativ 

produkt är aha-upplevelsen. Insikten som föder drivkraften som gör kreativiteten möjlig. 

Studierna på detta område är inte många och de resultat som finns pekar alla i olika riktningar 

(Dietrich och Kanso 2010, 844). 

 

Sammanfattningsvis finns det många olika teorier om hur kreativitet fungerar idag. Många av 

dessa tidigare populära uppfattningar har motbevisats även om de fortfarande finns ute i 

samhället. Alla de forskare som tas upp i översikten visar genom sina studier att alla dessa 

teorier är för förenklade för att kunna förklara ett så komplext fenomen som kreativitet. De 

visar också på hur fragmentariskt forskningsfältet är.  

  

1:4 Teoretiska utgångspunkter 

Dispositionen i detta kapitel ser ut enligt följande. Då kreativitet är svårdefinierat inleds 

teorikapitlet med en genomgång av de vanligaste definitionerna av och teorierna om 

begreppet. Därefter följer teorier om problematik kring begreppet kreativitet. Kapitlet avslutas 

med teorier om socialkonstruktivism. 
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1:4:1 Begreppsdefinitioner 

Nationalencyklopedin definierar kreativitet enligt följande: 

”[K]reativitet” (bildning till latin cre´o 'skapa', 'frambringa'), förmåga till nyskapande, till 

frigörelse från etablerade perspektiv. Flera studier inom området visar att kreativitet inte är 

synonym med intelligens i vanlig bemärkelse. Kreativitet förbinds vanligen med värdefulla 

produkter på konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält. Man kan emellertid också ge termen 

en mer allmän tolkning som syftar på individens sätt att uppleva sig själv och omvärlden” (NE)  

 

I Norstedts uppslagsbok (2005) har ”kreativ” tre synonymer: skapande, initiativrik och 

produktiv. ”Kreativitet” beskrivs som idérikedom och skaparkraft. 

 

Gudmund Smith (1990), psykolog, menar att kreativitet är ett sätt att leva. Att man i alla 

aspekter av livet går utanför ramarna och sina egna invanda tankemönster. Det är alltså inte 

bara att producera produkter och idéer. Kreativiteten färgar hela den kreativa personens 

livsstil och vardag i allt från beslut till tillvägagångssätt. Men han understryker också att 

samhället fortfarande bär med sig en bild av kreativitet som bygger på den geniale målaren 

som inte helt är i harmoni med samhället, kanske till och med sinnessjuk i slutändan (Smith 

1990, 273-283).   

 

Betty Edwards, bildlärare och pedagog, talar i sin bok Teckna med konstnären inom dig 

(1987), om kreativitet som ett kameleontbegrepp. Hon menar att det finns en skillnad när 

pedagoger talar om begreppet och när andra gör det. Pedagoger tenderar enligt Edwards att 

tala om kreativitet som något greppbart, ett mål att uppnå medan de flesta andra talar om det 

som något abstrakt. Edwards egen definition av kreativitet är att alla kan lära sig vara kreativa 

och att det handlar om att se saker och situationer på rätt sätt, ett annorlunda sätt (Edwards 

1987, 12-19).   

 

Hans G. Boman, professor och biolog, skriver i artikeln Hantverk och kreativitet – om konsten 

att bedriva naturvetenskap (1990), om kreativitet som en talang för problemlösning på nya 

och oväntade sätt. Som många andra talar han om att gå utanför ramarna och att söka 

lösningar på platser som ingen annan tänker på. Han uppvisar större säkerhet än andra som 

skrivit om begreppet när det kommer till definitionen av det (Boman 1990, 74-81).  
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George Klein (1990), forskare, menar att kreativitet oftast och för de flesta betyder någon 

form av skapande verksamhet. Denna verksamhet är oftast nyskapande och nytänkande. 

Personen som skapar går ur sina vanliga tankemönster och gör något nytt. Klein anser att 

begreppet kreativitet är komplicerat och att många missbrukar det. På grund av detta tycker 

han sig inte kunna använda begreppet helt obesvärat och har därför satt det inom 

citationstecken. Klein anser alltså att det sätt de flesta använder begreppet på oftast inte är det 

rätta. Han använder därför citationstecken för att förtydliga komplexiteten och den svårighet 

han ser i att söka en enda förklaring eller beskrivning som omfattar begreppet i sin helhet 

vilket understryker begreppets vidd.   

 

1:4:2 kreativitetsteorier 

Anders Marner (2006) professor i bilddidaktik vid Umeå universitet diskuterar mot att 

kreativitet skulle bottna i någon form av medfödd förmåga hos vissa utvalda individer, och för 

att alla kan vara kreativa och att kreativitet är motsatsen till det som är förväntat. Han menar 

alltså att kreativitet kan ses som det som bryter mot den invanda normen eller en person som 

gör någonting som är oväntat för henne/honom. Det kan både handla om någon som är 

innanför normen och vill bryta sig ut och någon som står utanför normen och vill bryta sig in, 

knäcka koden. Han menar också att betygssystemet kan minska kreativiteten då eleverna 

strävar efter att producera rätt svar istället för någonting nytt eller annorlunda som då upplevs 

som alldeles för riskabelt. Andra faktorer som kan minska kreativiteten är ett konformitets- 

eller konsensustryck från läraren, andra elever eller skolan som helhet. Negativa kommentarer 

elever emellan underminerar också kreativiteten (Marner 2007, 32). Kreativiteten måste 

synliggöras i skolan eftersom den kan hämmas av att gamla ideal såsom flit och lydnad lever 

kvar. Ett återkommande tema när Marner talar om kreativitet är problemlösning. Han talar 

ofta om att kreativitet inte uppstår ur total frihet utan snarare där det finns brister (Marner 

2007, 35). En annan aspekt av kreativitet som han tar upp är det faktum att den inte bara är av 

godo. Etiska överväganden och reflektioner bör därför göras i samband med kreativitet 

(Marner 2007, 46). 

 

Mihály Csikszentmihalyi (1990), professor i psykologi, talar om flow. ”’Flow’ kännetecknas 

av djup koncentration kring en avgränsad grupp av stimuli, eller sinnesintryck, som individen 

själv uppfattar som relevanta” (Csikszentmihalyi 1990, 41). Koncentrationen blir så stark att 

alla förnimmelser och intryck som inte är relevanta stängs av, exempelvis huvudvärk eller 

andras röster, det är först när individen har avslutat sitt projekt som dessa uppmärksammas. 
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Det är en starkt lustfylld upplevelse och kan vara beroendeframkallande (Csikszentmihalyi 

1990, 41-48). Han beskriver kreativa personer som upptäcktsorienterade. Detta, att vara redo 

att ständigt upptäcka nya saker är den gemensamma nämnaren för de han anser har 

kreativitetens gåva. De kreativa personer han beskriver är mer benägna än andra att ständigt 

söka både nya frågor och nya lösningar på nya problem. Han menar att de vill ställa helt andra 

frågor eller formulera om de existerande frågeställningarna, de vill arbeta med nya problem 

snarare än att arbeta med variabler de redan känner till. Csikszentmihalyi tycks inte ha någon 

ståndpunkt vad gäller huruvida denna förmåga är medfödd eller något man kan lära sig/träna 

upp. 

 

Vygotskij (1931), psykolog och pedagog, menar att kreativitet är en handling som skapar 

något nytt oavsett om det är något fysiskt eller psykiskt, som ett flygplan eller en idé 

(Vygotskij (1931) 1995, 11). Enligt Gunilla Lindqvist menar han också att fantasin är 

fundamentet till varje kreativ handling och att ”kreativiteten är således en nödvändig 

förutsättning för människans existens, och inte enbart en fråga om konstnärligt skapande utan 

ingår i den dialektiska kunskapsprocessen” (Lindqvist 1999, 187). Vidare skriver han att 

kreativiteten inte är ”någon isolerad företeelse i människans beteende, utan uppträder i 

omedelbart samband med andra former av mänsklig aktivitet” (Vygotskij (1931) 1995, 17). 

Med detta som grund talar han om fantasi som en livsviktig funktion som är tätt 

sammanbunden med verkligheten. Allt vi skapar i fantasin har stoff från tidigare erfarenheter, 

byggstenar som är hämtade ur verkligheten, han menar att det skulle vara fantastiskt om 

fantasin kunde skapa på egen hand ur ingenting. Detta betyder att ju rikare vår verklighet är 

desto större kreativa möjligheter har vi. Därför är det bara utifrån religiösa föreställningar 

man skulle kunna tala om kreativitet och fantasi som något som plötsligt uppstår ur ingenting, 

som en övernaturlig kraft. Den pedagogiska slutsats Vygotskij drar av detta är ”att det är 

nödvändigt att vidga barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess 

skapande verksamhet” (Vygotskij (1931) 1995, 18-20). Det förekommer uppfattningar om 

kreativitet i samhället som utmålar den som exklusiv, ovanlig eller enbart inneboende hos 

konstnärer, musiker eller skådespelare. Dessa bedömer Vygotskij som oriktiga. Han menar att 

de har uppstått eftersom fantasin är en så komplex process att den blir ett problem vid studier 

av den kreativa processen. Som en motpol till detta finns samtidigt uppfattningen att allt som 

är konstnärligt är kreativt, vilket enligt Vygotskij inte heller stämmer då kreativitet innebär att 

skapa inte bara att göra vilket kräver mycket arbete. Vygotskij liknar det vid ett fosters 

utveckling under ett mycket långt havandeskap. Det vi kallar skapande är bara den dramatiska 
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födelseakten som följer på detta havandeskap (Vygotskij (1931) 1995, 11, 31).  

 

Folke Dahlquist (2010), pedagog och författare, menar att en definition på begreppet 

kreativitet är den skapande förmågan, men han gör också klart att betydelsen av kreativitet 

växlar beroende på vilken forskare det är som talar om det. Han skriver också att fantasin och 

kreativiteten ofta likställs även om detta inte är korrekt. Fantasi och kreativitet är inte samma 

sak även om det finns gemensamma nämnare (Dahlquist 2010, 77).  

I boken Kreativitetsteorin beskriver Dahlqvist fem aspekter som har betydelse för 

kreativiteten:  

 

1. Tidpunktens betydelse. Det är viktigt att välja en tidpunkt då man arbetar bäst och har 

lättast för att få idéer.  

2. Det kreativa rummet. Man ska välja en gagnande miljö som bidrar till den kreativa 

processen. Dahlquist menar att olika personer påverkas olika av olika miljöer, därför 

måste man hitta sitt eget kreativa rum.  

3. Klimatet som skaparkraft. Det klimat man befinner sig i spelar en avgörande roll. Med 

klimat menas här dialog, interaktion och gruppdynamik. Alla faktorer som bidrar till 

det kreativa arbetet.  

4. Den inspirerande miljön. Återigen helt beroende av vem man är och vad man trivs 

med.  

5. Redskap. Dahlquist menar att det är viktigt att dokumentera bra idéer just när man får 

dem. Om man väntar är risken stor att idén glöms bort och lösningen på denna 

problematik är redskap. Som till exempel ett block och en penna i väskan (Dahlqvist 

1998, 109-111). 

Han talar också om en modell med fyra stadier vilken används för att beskriva en persons 

kreativa process vid skapande verksamhet. De stadier som ingår i modellen är följande:  

Preparation, Inkubation, Illumination och Verifikation. Denna modell kallas PIIV-modellen 

och den utformades 1926.  

 

Betty Edwards (1987) talar också om PIIV- modellen. Enligt henne är detta det verktyg som 

på bästa sätt belyser den kreativa processen. Edwards menar att möjligheten till kreativitet 

finns inom alla människor. Hon jämför det med att kunna läsa. Det är inte något vi kan när vi 

föds utan något vi tillägnar oss enbart genom träning och gynnsamma situationer. Vi behöver 

någon som instruerar oss och visar oss hur det skall gå till, en lärare. Detta krävs vid både 
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lästräning och kreativitetsträning, inget av det är något man bara kan av sig själv, menar 

Edwards. Hon använder de olika faserna i PIIV-modellen som ett arbetssätt (Edwards 1987, 

40-47). Eftersom dessa faser bygger på kunskap som man kan lära sig och lära ut så måste det 

betyda att även kreativitet går att både lära sig och lära ut. Det Edwards ser som mest 

problematiskt är första fasen. Att lära sig hur man börjar, var man skall söka sin inspiration är 

svårt. Pedagoger måste alltså kunna erbjuda denna kunskap och inte bara ställa sina elever 

framför ett vitt ark, en sådan handling skulle kunna kväva hela den kreativa processen i sin 

linda (Edwards 1987, 16-19). 

 

1:4:3 Problematik kring kreativitet 

Anna Craft, professor och kreativitetsforskare, menar i sin artikel, The limits to creativity in 

education (2003), att det finns klara begränsningar för kreativitet i skolan. Hon lyfter fram 

fyra begränsande faktorer 

1. Begränsning gällande terminologin. Att det inte finns en fastslagen betydelse för 

begreppet gör det svårt att utvärdera. Likvärdigheten i undervisningen blir svår att 

vidmakthålla och resultaten är svåra att bedöma. 

2. Konflikten mellan policy och praktik. Lärare uppmanas att utveckla elevers kreativitet 

samtidigt som sätten de kan göra detta på regleras allt hårdare. Begreppet betydde 

något helt annat när läroplanen började skrivas och därför är den inte anpassad efter 

dagens definition av kreativitet. 

3. Begränsningar i läroplanens organisation. Så som läroplanen är upplagd idag erbjuds 

inte alla lärare i alla ämnen samma möjligheter till att utveckla elevers kreativitet. 

4. Begränsningar som kommer ur centralt kontrollerad pedagogik.  

Hon lyfter också fram att kreativitet lika gärna kan betyda att eleverna får destruktiva idéer. 

Kreativitet är inte bara positivt, atombomben var prov på stor kreativitet. Var dras gränsen i 

skolan? Skolan ska utveckla elevers kreativitet så hur gör man om eleverna utvecklar 

kreativitet men använder den i elaka och destruktiva syften (Craft 2003,118-120). 

 

Edward de Bono (1994), pedagog, skriver i sin bok Verklig Kreativitet om bland annat 

missuppfattningar angående kreativt tänkande. Han tar upp elva punkter. 

1. Den kreativa förmågan är medfödd och kan inte tränas upp. De Bono menar att detta 

är en mycket bekväm missuppfattning eftersom den fritar oss från eget ansvar och 

tillåter oss vara lata och fortsätta gå i våra invanda mönster. Om det handlar om 

medfödd begåvning spelar det ingen roll vad vi gör och då har vi inte misslyckats (de 
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Bono 1994, 30-31). 

2. De kreativa rebellerna. I skolan är det konformisterna som är framgångsrika. De lär 

sig spelreglerna och gör pedagogerna nöjda. Med denna uppfattning faller det på 

rebellerna att förändra och hitta nya sätt att göra saker på senare i livet (de Bono 1994, 

31-33). 

3. Höger och vänster hjärnhalva. Vid vissa aktiviteter är de upptäckter som gjorts 

angående vilka egenskaper de olika hjärnhalvorna styr värdefulla men gällande 

kreativitet är de kvävande och nästan diskriminerande. Kreativt tänkande innefattar 

båda hjärnhalvorna eftersom man är ute efter en så optimal lösning som möjligt. Att 

säga att han/hon inte kan vara kreativ eftersom dennes vänstra hjärnhalva är för 

dominant stämmer helt enkelt inte (de Bono 1994, 33-34). 

4. Konstnärligt och kreativt tänkande. Kreativitet och konstnärskap är inte synonyma. 

Detta är en vanlig missuppfattning och stammar från problematiken med 

begreppsdefinitionen. Ett konstnärligt arbete kan vara fullkomligt okreativt om 

konstnären kört fast i en och samma stil samt använder samma tekniker om och om 

igen. Ett konstnärligt arbete är ingen garant för kreativitet (de Bono 1994, 34-35). 

5. Frigörelse. Det finns en övertro på att allt man behöver göra för att bli kreativ är att 

släppa sina hämningar. Det är inte kreativitet att bara säga alla galna saker man tänker 

på men som man inte vågat säga innan. Att släppa hämningar ger oss en bättre 

utgångspunkt för kreativitet men det skapar den inte (de Bono 1994, 35-36). 

6. Intuition. Den uppstår inte bara plötsligt ur ingenting. Den kommer sig av att vi 

plötsligt ser nya samband, alltså när vi arbetar med en uppgift, fråga eller problem. 

Det betyder inte att vi inte behöver arbeta eftersom intuition antingen slår till eller inte 

(de Bono 1994, 36-37). 

7. Kopplingen till galenskap. Alla nya idéer kan först verka lite galna om vi jämför dem 

med redan existerande idéer och det underlättar kreativiteten att inte stanna inom de 

vanliga ramarna. Men det ger ett felaktigt intryck att säga att kreativitet bygger på att 

bara komma på så galna idéer som möjligt (de Bono 1994, 38). 

8. Kulsprutemetoden. Brainstormingkonceptet ger lätt intrycket att medvetet kreativt 

tänkande går ut på att spotta ur sig så många idéer som möjligt och hoppas att någon 

träffar rätt. Detta fungerar i exempelvis reklambranschen som metoden är utvecklad 

för men ger inte en korrekt inblick i hur kreativt tänkande går till (de Bono 1994, 38-

39). 

9. Små eller stora tankesprång. Det handlar inte om vilket som är bäst, det ena eller det 
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andra. I kreativt tänkande behövs både stora och små tankesprång (de Bono 1994, 39). 

10. Gruppen eller individen. Eftersom brainstorming är ett populärt sätt att få fram nya 

idéer tror många att man måste arbeta i grupp för att vara kreativ. Detta stämmer inte. 

Om man kan lära sig att tillämpa metoderna för kreativt tänkande visar resultaten på 

att individen får minst lika många idéer som gruppen. I gruppen måste man ge alla tid, 

vänta och lyssna, detta i sig kan vara värdefullt men absolut inte nödvändigt för en 

kreativ process (de Bono 1994, 40). 

11. Intelligens och kreativitet. En väldigt intelligent person kanske ser från början att en 

idé inte är genomförbar och säger därför inget om den. I en testsituation får alltså en 

mindre intelligent människa kanske högre kreativitetspoäng eftersom denne lade fram 

fler idéer vare sig de var genomförbara eller ej. Intelligens är en resurs och inte ett 

hinder men den spelar inte så stor roll om man inte har lärt sig tänka på ett bra sätt. 

Alla har därför lika stor nytta av att lära sig kreativt tänkande. En bra tankeprocess är 

alltid en tillgång och underlättar kreativitet (de Bono 1994, 41).     

 

Sammanfattningsvis visar teorin på en stor variation angående definitioner av begreppet 

kreativitet. Gemensamt för de flesta är tanken om kreativitet som ett nyskapande vilket kan 

betyda nya kombinationer, nya sätt att lösa problem eller en så optimal slutprodukt som 

möjligt. Man visar att kreativitet inte enbart är av godo samt att omvärldens förväntningar 

angående elevens kreativitet spelar roll och att detta bör ägnas eftertanke. En slutsats man kan 

dra av detta är att kreativitet är ett föränderligt begrepp vars betydelse har utvecklats över tid. 

Det finns olika modeller för den kreativa processen men alla pekar på att kreativitet kräver 

förberedelse och arbete vilket avvisar teorin om inspiration som en blixt från klar himmel. 

Dessa definitioner och teorier ska användas för att lättare få syn på elevernas och lärarens 

kreativitetsdefinitioner samt användas vid jämförelse av lärarens och elevernas 

kreativitetssyner. 

 

1:4:4 Ämneskonceptioner 

Monica Lindgren (2006), Fil dr och docent i musikpedagogik samt ämnesföreträdare för 

Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, 

skriver i sin doktorsavhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan – Diskursiva 

positioneringar i samtal med lärare och skolledare om hur man ser på de estetiska ämnena 

och lärarna i dessa ämnen i skolan. De diskurser hon redogör för är följande.  
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Kompensationsdiskursen innebär att de estetiska ämnena ska kompensera för elevers 

tillkortakommanden i andra teoretiska, svåra, ämnen. Det finns alltså inget värde i ämnet som 

sådant, enbart om man tillämpar det som lek och kompensation. Balans och helhetsdiskursen 

vilar på uppfattningen om teori och praktik som skilda. Det betyder att estetiska ämnen som 

ses som praktiska finns eftersom de behöver balansera ut all teorin. Återigen finns inget värde 

i själva ämnet. Lustfylld aktivitetsdiskursen grundar sig på att teoriämnen är tråkiga. Så 

kallade praktiska ämnen ska göra det roligt att vara i skolan och kombinationen bidrar till en 

bra helhetsmiljö. Man förväntas inte ge eleverna kritik vid estetisk verksamhet eftersom 

kompetens inom ämnet inte är viktigt då huvudsaken är att ha roligt. Fostransdiskursen menar 

att estetisk verksamhet stödjer den egna utvecklingen till en bättre människa med bättre 

självförtroende. Förstärkningsdiskursen menar att estetiska ämnen enbart är nyttiga då de 

stärker lärande i andra ämnen (Lindgren 2006, 92-120). Synen på läraren i dessa olika 

diskurser ser olika ut men har alla en sak gemensamt, en bildlärare är inte en lärare. Läraren 

ses som en vuxen, en terapeutisk pedagog, en icke teoretiker, en konstnär eller en 

ämnesexpert (Lindgren 2006, 121-142). 

Avhandlingen har använts till att urskilja och synliggöra elevernas och lärarens uppfattningar 

gällande det bemötande de får av människor som inte vistas på programmet. Den synliggör 

också faktumet att en ålderdomlig tolkning av begreppet ”kreativitet” ofta lever kvar i skolans 

värld, något som påverkar både estetiska ämnens status, pedagogerna som undervisar i dessa 

ämnen och eleverna som studerar dem. 

 

1:4:5 Socialkonstruktivism 

Søren Barlebo Wenneberg, forskare, går i sin bok Socialkonstruktivism – positioner, problem 

och perspektiv (2010) metodiskt igenom begreppet steg för steg. Han inleder med att beskriva 

socialkonstruktivismen som en kritisk kraft som inte tar något för givet utan söker de 

bakomliggande orsakerna. Han tar upp att det finns många olika inriktningar och att de fyra 

huvudgrupperna har följande tankar: 

1. Missta inte sociala handlingar för naturliga 

2. Vår sociala verklighet består av olika institutioner som är socialt konstruerade 

3. Språket är socialt konstruerat vilket innebär att vår kunskap om och uppfattning av 

verkligheten är socialt konstruerad 

4. Verkligheten som vi uppfattar den är beroende av vårt perspektiv och synvinkel 
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Alla inriktningar inom socialkonstruktivismen har avslöjande eller demaskerande funktion 

vilket innebär att vi kan använda oss av synsättet då vi vill ifrågasätta det som uppfattas som 

naturligt och självklart (Barlebo Wenneberg 2010, 10-16). 

 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann tar upp begreppet identitetstyper i sin bok 

Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (2011). De 

talar om identiteten som ett mycket viktigt element i den subjektiva verkligheten. Den formas 

av sociala processer och vidmakthålls, modifieras och omformas av sociala relationer. Vilka 

dessa processer och relationer är bestäms av den sociala strukturen. Med detta i åtanke kan 

man hävda att specifika samhällsstrukturer alstrar specifika identitetstyper. I ett 

macroperspektiv skulle detta innebära att fransmän beter sig annorlunda än amerikaner men 

det intressanta kommer ju mer man närmar sig ett microperspektiv, en New York-bo till 

exempel. Men det rör inte bara geografisk placering. Man kan lika gärna jämföra en direktör 

med en luffare. Berger och Luckmann menar att detta innebär att man kan observera 

identitetstyper i vardagen och att påståenden om dem kan verifieras eller vederläggas av vem 

som helst, då bevisen eller bristen därav finns mitt framför ögonen på oss (Berger Luckmann 

2011, 201). 

 

Ian Hacking, filosof, skriver i sin bok Social konstruktion av vad? (2000) om vad som 

egentligen utgör en social konstruktion. Som ett exempel nämner han flyktingkvinnor. Det är 

inte flyktingkvinnan i sig som är en social konstruktion utan det han kallar laddningen, eller 

överbyggnaden runt begreppet ”flyktingkvinna”. De kommer till Sverige, först till en 

flyktingförläggning där de måste kämpa med Migrationsverket. Efter detta placeras de i en 

flyktingsluss som skall ”slussa” ut dem i samhället. Väl här läser de kurser i svenska (SFI), 

blir berättigade socialbidrag och genererar massor av byråkrati. Många av dessa kvinnor 

kommer från samhällen där kvinnans roll ser helt annorlunda ut än den gör i Sverige. Den 

svenska kvinnorollen blir då något samhället vill förmedla till dessa kvinnor. Det är detta och 

mer ändå som utgör överbyggnaden av begreppet. Det är detta som gör att dessa kvinnor får 

en stämpel som påverkar hur vi ser på dem och slutligen hur de ser på sig själva. Detta 

påverkar sedan hur de agerar, både på arbetsmarknaden och i det övriga samhället. Den här så 

kallade överbyggnaden är inte en sanning skriven i sten eller som Hacking uttrycker det, 

gudagiven. Flyktingkvinnor skulle kunna behandlas på ett helt annat sätt, det vill säga, 

överbyggnaden är en social konstruktion. Enligt Hacking finns ett antal punkter som gör sig 

gällande när man undersöker och diskuterar sociala konstruktioner (Hacking 2000, 14-26). 
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1. X är tagen för given; vi tänker knappt på vårt nuvarande sätt att behandla X som något 

konstigt. 

2. X skulle kunna vara annorlunda.   

3. X är i sitt nuvarande tillstånd dåligt. 

4. Saker och ting skulle bli bättre om synen på X förändrades. 

 

Håkan Jenner, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, skriver i boken Motivations och 

motivationsarbete i skola och behandling (2004) om pygmalioneffekten (Jenner 2004, 10). 

Begreppet beskriver betydelsen av förväntningar vilket blir relevant då man undersöker om 

samhällets kreativitetssyn påverkar elevernas identitetsskapande. Pygmalioneffekten innebär 

att pedagoger och elever bildar sig en uppfattning om vad enskilda elever har för potential att 

lyckas eller misslyckas, hur de ska bete sig och vad de har för förmågor. Det finns 

undersökningar som visar att elever där lärare och kamrater förväntar sig positiva saker 

presterar bättre än elever där lärare och kamrater har inga eller negativa förväntningar  (Jenner 

2004, 66-68). 

 

Jonas Aspelin, professor i pedagogik vid högskolan i Kristianstad, talar i sin bok Zlatan, 

Caligula och ordningen i skolan om självkänsla och socialisationsprocessen. Den startar när 

vi föds och pågår sedan under resten av livet. Det handlar om att leva i grupp. För att detta 

skall fungera måste det finnas regler, ett gemensamt synsätt och bestämmelser för hur man får 

uppföra sig. Socialisationsprocessen ger oss detta. Den gör oss till fullvärdiga medlemmar i 

flocken. Aspelin uttrycker det som ”den process varigenom människor utvecklas från att vara 

biologiska varelser till att bli samhällsvarelser” (2003, 51). Han förklarar självkänsla som att 

vi har en föreställning om hur vi är och hur vi värderas i andras ögon. Beroende på hur vi tror 

att vi uppfattas av andra människor känner vi någon grad av stolthet eller skam. 

 

Dessa teorier har använts för att undersöka vilken eventuell påverkan sociala konstruktioner 

kring kreativitet kan ha på elevernas identitetsskapande samt erbjuda förklaringar till olika 

sociala fenomen som observerats under undersökningen. 

 

1:5 Metod 

1:5:1 Genomförande 
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Empirin till studien samlades in på en gymnasieskola som ligger i en mindre stad i södra 

Sverige. Det är samma skola som användes i min förra studie från hösten 2013. Alla 

deltagande elever samt deras undervisande bildlärare studerar och arbetar på estetiska 

programmet. Det är samma estetelever som vid min förra studie, se inledningen, de har även 

behållt samma nummer som de tilldelades vid första studiens fokusgruppsamtal. Deras 

berättelser och upplevelser utgör primärkällan för studien. Materialet till de delar av studien 

som berör eleverna har inhämtats genom de kvalitativa metoderna fokusgrupper och 

deltagande observation. De delar som berör läraren och bildundervisningen har inhämtats 

genom de kvalitativa metoderna deltagande observation och intervju. Kvalitativa metoder har 

valts eftersom studiens syfte är att skapa fördjupad förståelse för attityder och idéer vilka i det 

här fallet styr människors handlingar, formuleringar och beslutsfattande. Detta blir 

problematiskt att uppnå genom kvantitativa metoder där fördjupad diskussion och följdfrågor 

inte är möjliga (Bryman 2013, 168-169, 371-372). 

 

1:5:2 Fokusgrupper 

Tre grupper med fem elever i varje träffades tre gånger var under tre veckors tid. En träff för 

varje frågeställning.  

1. Vad är kreativitet? 

2. Vad tycker ni om kreativitet? (bra/dåligt, vad är kreativt, kan alla vara kreativa m.m) 

3. Tror ni det finns kopplingar mellan kreativitet och identitet? (hur är en kreativ person 

m.m) 

Fokusgrupperna bestod i förra studien av fyra grupper med fem elever i varje som 

observerades tre gånger var. Alla träffarna låg inom ramen av en vecka. Eftersom intervju 

med den undervisande läraren inkluderades i den här studien samt att problematiken som 

uppsatsen avhandlar i första hand påverkar eleverna på estetiska programmet togs en av 

fokusgrupperna, den med elever från andra program, bort och samtalen spreds ut över något 

längre tid.  

 

Intervjuledaren styrde samtalet så lite som möjligt, ställde bara frågor när diskussionen avvek 

från ämnet och presenterade frågorna på ett så enkelt och opartiskt sätt som möjligt. Det mera 

avslappnade samtalet som uppstår i en fokusgrupp är att föredra då det gäller samtal med 

eleverna. Svar på vissa frågor kan behöva diskuteras fram. Dessutom nås fler ungdomar på 

kortare tid. Detta är viktigt då variation i urvalsgruppen är att föredra (Bryman 2013, 455). 

Fanny Ambjörnssons studie I en klass för sig, genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer 
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visar på att man genom den här metoden kan upptäcka saker som inte varit i fokus för studien 

från början. Informationen som inhämtas blir då ur ungdomarnas perspektiv vilket är det som 

här är relevant (Ambjörnsson, 2004).  

 

Då tidigare erfarenhet från min förra studie visade att eleverna inte ville bli inspelade fördes 

en loggbok efter varje samtal. Fokusgruppsamtalen kortades ner i tid för att underlätta detta 

då enbart stolpar gjordes under tiden. Eleverna fann det störande för samtalet om fulla 

anteckningar gjordes medan samtalet pågick. Stolparna visades upp för eleverna efter varje 

avslutad diskussion och de hade då möjlighet att utveckla eller förklara djupare.  

 

Förutom elevernas preferenser gällande att bli inspelade eller inte tar det också väldigt lång 

tid att lyssna igenom och transkribera en inspelad fokusgruppintervju. Det kan vara svårt att 

höra vem som säger vad, personer kanske pratar i munnen på varandra, har svaga röster eller 

liknande (Bryman 2013, 450). 

 

1:5:3 Intervju 

Den undervisande bildläraren intervjuades för att undersöka hur hon definierar 

kreativitetsbegreppet, hur hon ser på kreativitet och hur hon tror att detta påverkar 

bildundervisningen. Intervjun med läraren utgick, till skillnad från fokusgrupperna, från ett 

frågeformulär, se bilaga 1. Utformningen av dessa frågor var mer vetenskaplig än de frågor 

som ställdes till eleverna. Antalet frågor hölls nere i avsikt att lämna tid och rum för 

diskussion och eftertanke. Intervjun var semistrukturerad vilket innebär att intervjuprocessen 

är flexibel. Intervjupersonen har stor frihet att utveckla sina svar och även frågor som uppstår 

under intervjutillfället kan ställas (Bryman 2013). Studiens intervju genomfördes som ett 

samtal kring de frågor som finns i formuläret i bilaga 1, under tre dagar då intervjuledaren 

både följde med vid undervisning och fick tid till mer privata samtal. 

 

1:5:4 Observation 

Den här delen av studien är en fallstudie, vilket innebär att en ingående analys av ett fall görs 

(Bryman 2013, 649). Bryman menar att en fallstudie ger djup och detaljerade svar på studiens 

frågeställningar. De negativa aspekterna som finns är att resultatet från en fallstudie inte kan 

användas för att svara på en fråga generellt (Bryman 2013, 77). Fyra lektionstillfällen 

observerades, samtliga ledda av samma lärare som medverkar i intervjun. Under 
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observationstillfällena fördes löpande anteckningar. Bryman menar att strukturerade 

observationer är givande eftersom informanternas beteenden iakttas direkt. Detta innebär att 

de inte kan presentera sina svar på eventuella frågor i ett mer fördelaktigt ljus, förställa sig 

eller återge felaktig information vilket fallet kan bli vid exempelvis intervjuer (Bryman 2013, 

262). Den deltagande observationen sker utifrån förhoppningen att få syn på saker som för 

informanterna är så självklara att de inte skulle nämna dem under intervjuer och 

fokusgruppsamtal (Ambjörnsson 2004, 38-42). 

 

 

 

1:5:5 Etik 

Studien är utformad efter de forskningsetiska principer som fastslagits av vetenskapsrådet. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar alla berörda om studiens syfte. De som 

deltar ska förstå att de gör så på frivillig basis och att de kan avbryta när som helst. 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare bestämmer över sin egen medverkan, om 

deltagarna är minderåriga måste vårdnadshavares godkännande inhämtas. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter eller liknande ej får förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga kan få tillträde till dem och nyttjandekravet innebär att de uppgifter och det 

material som samlas in under studien enbart får användas till det forskningsändamål de 

samlats in för (Bryman 2013, 131-132). För att tillgodose dessa fyra krav inleddes studien 

med en presentation av intervjuledarens uppgift och dess syfte. Frågorna som skulle samtalas 

kring tillhandahölls samt information om att det var frivilligt att delta, att de skulle ha fyllt 

femton år, att de var anonyma och att deras uppgifter inte skulle användas till något annat än 

studien. Innan samtalen startade förklarades mer ingående att det innebar att de när som helst 

kunde vägra svara på vissa frågor eller avbryta intervjun. På det här sättet uppfylldes alla 

etiska krav innan studien tog sin början (Bryman 2013, 131-132).  

 

1:5:6 Urval 

Studien bygger på min tidigare studie av bildens roll i ungdomars identitetsskapande och 

arbetar därför vidare med de ungdomar som deltog då. Tillgängligheten var en stor faktor 

gällande urvalet men kanske ännu större var att det fanns existerande relationer med både 

lärare och elever sedan intervjuledaren gjort stora delar av sin verksamhetsförlagda utbildning 

på skolan. Relationsskapande tar tid och kräver kontinuitet. Genom att välja de här eleverna 
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kunde viss del av problematiken kringås. För att kontrollera mängden data och hålla den på en 

rimlig nivå för studiens storlek har en grupp med elever ur den första studien plockats bort för 

att ge plats åt intervjuer med undervisande bildlärare. Detta gjordes genom att behålla de 

elever som går på det estetiska programmet och sortera bort de elever som kom från andra 

program. Anledningen till detta är att det är just de som arbetar och studerar på estetiska 

programmet som oftast kopplas ihop med kreativitetsbegreppet. Den problematik som 

eventuellt skulle uppstå i relation till detta skulle alltså inte upplevas av elever och lärare från 

andra program. Den bildundervisning som sker med elever som inte går på estetiska 

programmet skiljer sig så pass mycket från den ordinarie undervisningen att det blir svårt att 

inkludera den med tanke på studiens omfattning. I de kvarvarande grupperna finns fortfarande 

stor variation gällande både kön, ämnesinriktning så som bild, musik, dans och drama, och 

intressen och stilar.  

 

1:5:7 Metodkritik 

När fokusgrupper tillämpas som metod kan det vara svårt att behålla kontrollen i samtalet. Då 

intervjuledaren ska vara så lite aktiv som möjligt kan det också bli svårt att styra och hålla 

intervjun inom ämnet. Det blir snabbt mycket svåranalyserad data vilket det gäller att ha 

kontroll över. Det är svårt att se till att alla deltagare kommer till mötena vilket de behöver för 

att gruppdynamiken ska bestå. Det finns också en del gruppeffekter som inte är önskvärda, så 

som starkare individer som utövar inflytande över de svaga, en tendens att tillrättalägga sina 

svar inför de andra och liknande (Bryman 2013, 446). Gällande observation ligger riskerna i 

att informanterna kanske ändrar sitt naturliga beteende eftersom de vet att de blir observerade. 

Det kan också vara så att informanterna inte förstår syftet med studien och därför inte kan ge 

den sortens empiri man hade önskat (Bryman 2013, 263). I just detta fallet där eleverna inte 

vill bli inspelade förekommer risk att vissa nyanser i samtalet faller bort. Det kan också bli så 

att saker som skulle uppmärksammats senare i och med en andra eller tredje genomlyssning 

av samtalen faller bort eftersom detta inte är möjligt. För att kompensera så mycket som 

möjligt har samtalen hållits korta och fulla anteckningar har förts direkt efter att eleverna 

lämnat rummet. 

 

1:6 Disposition 

I resultatet redovisas frågeställningarna i tur och ordning. Alla observationer, samtal och 

intervjuer som är relevanta för en frågeställning redovisas alltså på samma plats även om de 
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inte följer varandra kronologiskt. Detta för att underlätta för läsaren. Därefter följer övriga 

observationer som var relevanta för studien. Analysen följer samma mönster som resultatet 

med en frågeställning i taget. Efter detta sammanfattas hela studien inför diskussionen.  
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Kapitel 2: Resultat  

Vid det första inledande samtalet med eleverna bestämdes det att en av studiens frågor skulle 

vara tyngdpunkten vid varje samtal. I några fall blev det två frågor vid ett samtal då alla 

snabbt var överens om svaret på den första frågan. Det märktes en tydlig skillnad från den 

första studien eftersom eleverna nu från början visste vad som förväntades av dem, hur 

samtalen skulle gå till och att de hade en relation till intervjuledaren.  

 

2:1 Kreativitetsbegreppet enligt eleverna 

Den första frågan som gavs till eleverna var ”vad är kreativitet?”. Det verkade lämpligt att 

först slå fast deras definitioner av begreppet innan det behandlades vidare. Elevernas 

definitioner av kreativitetsbegreppet skilde sig åt på detaljnivå men det fanns ett övergripande 

tema som var gemensamt för alla fokusgrupperna. Kreativitet för eleverna handlar om 

skapande eller mer specifikt görande. Detta görande är direkt kopplat till bild och form. De 

aktiviteter de tyckte var kreativa var knutna till bland annat måleri, skulptur, graffiti, 

scrapbooking, snickeri, design, layout, grafik och det de kallar pyssel. De upplevde dock inte 

alla aktiviteter som var knutna till bild och form som kreativa. 

Exempel: 

(I en diskussion om kreativa aktiviteter) 

Jag: Men jag vet ju att många av er tycker om att fotografera, det berättade ni sist jag var 

här. Är inte det kreativt? 

Elev 8: Hmmm, inte egentligen va? 

Elev 10: Nej... eller jo ibland fast det är ju liksom inte självklart. 

Jag: Hur menar ni? 

Elev 10: Jo men alltså om du står där och bara knäpper av bilder så gör du ju egentligen inte 

så mycket. Det är ju kameran som jobbar eller så. 

Elev 8: Mmm man blir ju kreativ sen när man jobbar med bilderna i datorn förstås. 

Jag: Men som fotograf måste man se till att man får så bra bilder som möjligt att jobba med. 

Allt som ska ställas in med ljus, skärpa, bildkomposition och så. Vad tycker ni om det? 

Elev 6: Fast det är ju inte alla som gör det. De flesta står ju bara där och har kameran på 

auto, sen rättar dom till allt i photoshop. 

Elev 10: Ja, foto var nog mer så innan när det inte var digitalt, när man var tvungen att göra 

alla inställningar själv och man inte kunde rädda bilden sen i photoshop. Man kunde liksom 

bara göra vissa effekter i mörkrummet. Då var foto kreativt! 
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Samtalet ovan visar att det finns en koppling mellan kreativitet och att jobba med händerna. I 

dessa första samtal fanns det också en tydlig koppling till fantasi. Fantasi var enligt eleverna 

en grundförutsättning för att kunna vara kreativ. Det fanns också en uppfattning om att äkta 

kreativitet är uppslukande och tar över personen som skapar. 

Exempel: 

Elev 2: (skrattar) jo men så ser jag det! Jag känner mig aldrig så kreativ som när jag är 

smutsig! 

Jag: När du är smutsig? 

Elev 2: Ja, när jag har färgfläckar på kläderna och i ansiktet eller jord på knäna när man gör 

något ute (tittar på de andra eleverna) Ni vet vad jag menar! 

Elev 5: Ja alltså när man är så inne i det att man inte är rädd om kläderna längre, man 

liksom bara gör det och tänker inte. 

Elev 4: Som en konstnär som står i ett vindsrum i Paris och bara kastar färg omkring sig! 

Elev 2: Precis! 

Jag: (tittar på elev 1 och elev 3) Håller ni med? 

Elev 3: Ja, då tror jag man är kreativ på riktigt... Så länge det fortfarande blir bra alltså. 

Elev 1: Mmmm man är så inställd på det man gör och bara vet att det är rätt, man är lycklig 

och har liksom inte tid att vara försiktig.  

 

Kreativitet är alltså enligt eleverna en uppslukande och medryckande skaparkraft som grundar 

sig i fantasi, estetik, fysisk aktivitet och hantverk. Det sker intuitivt och man behöver inte 

tänka även om hårt arbete krävs. Resultatet måste dock hålla en viss kvalité. 

 

2:2 Elevernas syn på kreativitet 

Andra frågan handlade om elevernas syn på kreativitet, om de var positiva eller negativa till 

den, vad som kunde räknas som kreativt och huruvida det var en medfödd egenskap eller inte. 

Som eleverna såg det fanns inga negativa aspekter av kreativitet. Men denna positiva syn var 

fylld med kriterier som skulle uppfyllas för att det skulle vara vad de kallade ”äkta” 

kreativitet. Även om definitionen av begreppet var nog så rättfram var det inte helt lätt att bara 

vara kreativ hur som helst. Det måste vara äkta för att räknas. 

 

Exempel: 

Jag: Så om jag ställer mig här och kastar färg på en duk och använder händerna så är jag 

kreativ? 
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Elev 2: Ja, på ett sätt, men sen måste det ju bli bra också. 

Elev 4: Ja, alltså man måste ju vara skicklig annars kan ju vem som helst göra det och liksom 

bara ”kolla nu var jag kreativ”. 

Jag: Måste man vara skicklig för att vara kreativ? 

Elev 1: Ja, eller i alla fall ha någon form av känsla för det.... typ talang.... eller så. Det måste 

ju hända något mer än att man bara gör det. 

Elev 3: Ja precis! Man kanske liksom inte har hunnit lära sig alla tekniker och så än men 

känslan är ju där ändå. Fast det måste finnas något sånt. Vem som helst kan ju inte vara 

kreativ hur som helst. 

Elev 2: Fast kanske om dom fick öva på det... Eller då kanske fler skulle vara kreativa men 

definitivt inte alla. 

 

Man måste alltså inte vara kreativ från födseln, skicklighetsdelen är något man lär sig. 

Kreativitet går att träna upp, men det måste finnas vissa förutsättningar som eleverna inte 

känner att alla har. När man ser på det som hittills framkommit får man lätt uppfattningen att 

eleverna inte kopplar ihop kreativitet med arbete. De kopplingar de gör till känsla, talang, inte 

tänka och att vissa egenskaper är med från födseln lutar snarare åt andra hållet. Men det 

stämmer inte enligt exemplet nedan. 

 

Exempel: 

(Efter att jag läst upp mina stolpar) 

Elev 12: Fast hörrni nu låter det helt fel ju... 

Elev 15: Va? 

Elev 12: Ja nu när hon säger vad vi sa så låter det helt fel! Sådär som det låter när typ 

samhällseleverna pratar om oss, som om allt är lätt. 

Elev 11: Mmmm men vad ska vi säg då? Vad är det vi inte får fram? 

Elev 12: Att vi inte bara leker här nere, att vi inte bara springer runt och fjantar, att det 

faktiskt är svårt att göra det vi gör! 

Elev 14: Ja! Precis! Alltså allt det vi sa innan, fast före det så händer det ju en massa saker, 

förberedelse liksom. 

Elev 15: Ja alltså, vi jobbar faktiskt stenhårt ibland. 

Elev 13: Vi jobbar hela tiden, det är det vi inte får fram! Bara för att det är roligt tror alla att 

det inte är jobb. 
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Det finns alltså ett element av planering, förberedelse och hårt arbete i den kreativa processen 

enligt eleverna. Det är inte bara görande hur som helst.  

 

 

2:3 Påverkan på elevernas identitetsskapande 

Den tredje frågan till eleverna handlade om relationen mellan kreativitet och identitet. Det var 

detta vi kom i kontakt med under den tidigare studien. Frågans syfte var att lyfta fram om 

synen de hade på sig själva och synen de upplevde att lärarna och samhället hade på 

kreativitet påverkar deras självbild och identitetsskapande. Diskussionen inleddes med 

funderingar kring om det finns vissa personlighetsdrag som kopplas samman med kreativitet. 

 

Exempel: 

Jag: Vad tycker ni är typiskt för en kreativ person?  

Elev 7: Mycket fantasi. 

Elev 10: De har många projekt, många bollar i luften. 

Elev 6: Egen klädstil, de är inte rädda för att sticka ut. 

Elev 8: Ja, lite bohemer liksom, spännande och har egna åsikter. 

Elev 9: De är duktiga på att samarbeta med andra människor. 

 

Exempel: 

Jag: Ser ni er själva som kreativa personer? 

Alla: Ja! 

Jag: Tror ni att andra ser er som kreativa? 

(stämningen i rummet förändras, från att ha varit glad, varm och öppen till nedstämd, kall 

och stängd) 

Elev 2: Ja... (höjer på ögonbrynen och tittar bort) 

Elev 5: Mmmmm... 

Elev 4: Absolut. 

Jag: Vad är det nu som är fel? Det ni har sagt innan visar ju att ni tycker att det är en bra 

sak. 

Elev 4: Jo alltså vi tycker att det är bra så klart, men andra tycker nog inte att det är samma 

sak som vi tycker. 
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Elev 2: Nej, de fattar inte alls. Antingen tror de att man är flummig och lat eller så tror de att 

man kan göra allt jämt. 

Elev 1: Ja precis! (Härmar någon) ”ja men du är ju så kreativ, du kan göra det” och man 

bara hallå!?! Jag har aldrig sysslat med det här förut... 

Elev 3: Ja, det är inte rättvist, man är ju kass i vilket fall liksom. 

Jag: Hur menar du? 

Elev 3: Ja men antingen så är man ju flummig och lat eller så är man misslyckad eftersom 

man inte kan göra vad som helst helt utan betänketid eller alls eftersom man inte har hållt på 

med det innan. 

 

De här tankarna fanns i alla grupperna men känslorna var olika. Gruppen ovan var nedstämd 

över det medan de andra grupperna skrattade åt det med uttryck som ”skit i dem” med mera. 

Det var dock tydligt att andras syn spelade roll på ett eller annat sätt.  

 

Exempel: 

Jag: Nu sitter vi ju här och skrattar åt det och säger ”skit i det” men om ni ska vara helt 

ärliga, blir ni påverkade av det på något sätt? 

Elev 12: Alltså man känner ju att man måste försvara sig... Det är ju lite jobbigt. 

Elev 11: Mmmm och man säger typ samma saker som andra säger fast på skämt, för att 

kunna skratta åt det liksom... Fast sen blir det lite som en ursäkt. 

Jag: Vad då för ursäkt? 

Elev 15: Jag fattar vad du menar (tittar på elev 11), sen när lärarna säger att vi inte jobbar 

bra nog så blir det lätt att ”ja men vi är ju lata liksom”. 

Elev 11: Ja precis, sen när man säger något tillräckligt mycket så är det ju som att det blir så. 

Elev 14: Fast inte bara så... Ibland undrar man ju lite, jag menar jag tycker ju att det jag gör 

är bra och att jag lägger ner mycket jobb, men när många andra säger att jag har så lätt eller 

att det inte spelar någon roll så börjar man ju undra om det är så kanske. 

Jag: Har ni andra tänkt så någon gång? 

Elev 11 & 12: Mmmm (tittar ner i golvet) 

Elev 15: Jo, fast det är ju inget man vill erkänna, då vinner dom ju liksom. 

 

Det fanns en tydlig ”vi och dem”-känsla hos alla eleverna. Temat för diskussionen ovan 

kändes också igen av de andra grupperna. De tycks föra någon slags kamp mot ”de andra” och 

deras tankar kring kreativitet och det estetiska fältet. En kamp som inte alltid lyckas om de 
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ska vara helt ärliga. Trots detta sätter de upp en modig fasad och skämtar vidare om dessa 

åsikter i hopp om att de ska tappa vad makt de nu besitter. 

 

 

 

2:4 Kreativitetsbegreppet enligt läraren 

Den undervisande bildläraren har jobbat som lärare i sexton år. Hon har lärarutbildning från 

Malmö högskola och en termin på Textilinstitutet i Borås som ingick i den 4,5 år långa 

utbildningen hon gick i textil och formgivning på Konstfack i Stockholm. Hon ser kreativitet 

som meningsfull problemlösning. Detta problem kan vara allt från hur man lagar en motor 

med enbart ett gem och ett tuggummi till hur ett motiv ska utföras på målarduk eller i lera. 

Kreativitet är absolut inte ämnesbundet. Hon anser också att kreativitet är en process där man 

planerar, undersöker och testar, inte att bara kommer på en massa idéer. Ramar föder mer 

kreativitet än total frihet eftersom det ger ett problem att lösa. Hur får jag ett bra resultat när 

jag bara får använda de här materialen och det måste kunna hänga från taket? Detta menar 

hon startar igång hjärnan och ger den något att jobba med till skillnad från att få göra vad man 

vill med vad som helst. De flesta, menar hon, kommer inte ens igång om de får total frihet. 

Det är som det gamla ordstävet säger: Nöden är uppfinningarnas moder. För en kreativ 

människa ger nöden/ramarna en slags kickstart, en önskan om att lösa problemet på bästa sätt. 

 

2:5 Lärarens syn på kreativitet 

Hon anser att kreativitet/kreativa individer är det samhället behöver mest. Det är ett samhälle 

med dessa ingredienser som går framåt och utvecklas. Idag finns också fler självständiga 

yrkesroller där man behöver den här problemlösande förmågan. Hon menar att skolan i stort 

sett fortfarande fostrar industriarbetare trots att behovet har skiftat. 

 

Hon ser kreativitet som något positivt och nyttigt. Några få negativa aspekter kommer fram 

först vid medveten problematisering av ämnet. Exempel på dessa är elever som använder sin 

kreativitet på bekostnad av andra elever genom elaka skämt m.m eller elever använder sin 

kreativitet till att fuska på olika sätt. Dessa negativa aspekter har enligt henne inte varit något 

som uppkommit i bildundervisningen särskilt ofta. De få gångerna som det gjort det har det 

inte varit några problem att hantera det med samtal och diskussion, enskilt och i grupp. Hon 

anser att allmänhetens kreativitetssyn, vilken enligt henne stämmer väl överrens med det 
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Vygotskij skriver i frågan, kreativitet som exklusiv, ovanlig eller enbart inneboende hos 

konstnärer, musiker eller skådespelare, samt det som Lindgren presenterar angående 

pedagoger och skolledare, är skadligare för eleverna än de eventuella negativa aspekter av 

kreativitet som skulle kunna uppstå i den skapande processen. ”Bedrövligt nog hakar våra 

ungdomar på det här. De är lata esteter, eftersom kreativa människor mest flummar runt, de 

kommer aldrig att få något jobb eftersom det kreativa arbetet de gör inte är viktigt. De här 

åsikterna är inte deras, de kommer någon annanstans ifrån”.   

 

2:6 Påverkan på bildundervisningen   

Hur påverkar lärares och elevers syn på kreativitet bildundervisningen på estetiska 

programmet? Uppgifterna i bildundervisningen bygger på något som liknar designbreefs. Ett 

designbreef består av syfte, ramar (material, tid, stil m.m) och förväntningar. De är 

uppbyggda på ett sådant sätt att eleverna måste planera, tänka, undersöka och lösa problem 

själva. För att få syn på och betygsätta denna process finns det ett schema på väggen i 

klassrummet där eleverna själva fyller i sin planering, vad de stöter på under tiden och hur de 

löser detta, se bild 1 och 2 i bilaga 2. Detta menar undervisande bildlärare är ett direkt resultat 

av hennes syn på och definition av kreativitet eftersom hon ser processen samt hur man 

hanterat motgångar m.m som viktigt. Uppgiften hade varit annorlunda utformad om detta inte 

var fallet. På frågan om vad som händer om elevernas syn skiljer sig från hennes svarar hon 

att det inte gör något. Hon förklarar väldigt tydligt för sina elever vad hon bedömer och vad 

hon är ute efter. Detta står ofta nedskrivet i de breefs hon lämnar ut. För att ytterligare 

undvika krockar och missförstånd finns det en kolumn i det ovan nämnda schemat där 

kursmålen är tydligt angivna. Eleverna måste dokumentera sin process, något som ofta sker i 

form av inspirationboards och skisser, se bild 3, 4 och 5 i bilaga 2. Dessa förvaras på 

anslagstavlor och liknande för att de ska vara synliga. Det blir lätt för eleverna att både hjälpa 

och hämta inspiration av varandra på det sättet. Ska konstverk väljas ut för speciella projekt 

och liknande tas dessa beslut gemensamt, se bild 6 i bilaga 2. Detta hjälper eleverna att få syn 

på andras tankegångar och olika värden. De lärare som jobbar på estetiska programmet jobbar 

hårt för att eleverna ska få verkliga uppdrag och projekt ute i samhället, se bild 7 och 8 i 

bilaga 2. Projekten och uppdragen upplevs mer meningsfulla av eleverna om de är ”på 

riktigt”. Även detta är ett direkt resultat av deras syn på kreativitet då idéer om 

problemlösning och meningsfullhet ständigt är närvarande. Även utomståendes syn på 

kreativitet tränger sig på i form av ett sjunkande elevantal. ”Vi får höra att både föräldrar, 

tidigare lärare och syv-konsulenter avråder eleverna från att söka estetiska programmet” 
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(Undervisande bildlärare). Det är allt från ”men du är ju så duktig och har så bra betyg, inte 

ska du väl förstöra det med att gå estetiskt program?” till lögner om att man inte kan läsa 

vidare efter att ha gått programmet trots att det är studieförberedande.  

 

2:7 Observation    

Klassrummet är vitt. Vita väggar, vitt tak och ljusgrått golv. Det är ändå färg överallt. 

Elevernas anslagstavlor är fulla av inspirationboards, skisser, foton och bilder, stolarna har 

spännande textilier och det ligger verk av glas och keramik på borden. I rummet med 

symaskiner står skåpen öppna och tygerna är arrangerade efter färg, se bild 9 och 10 i bilaga 

2. Allt är mycket medvetet gjort. Det känns mer som att vara i någon form av studio än i ett 

klassrum. Det finns möjligheter här. Det kliar i fingrarna av skaparlust. Samtalet i rummet är 

öppet och avslappnat. Eleverna ser på sin lärare med beundran men också samhörighet 

eftersom hon jobbar med dem. Läraren föreläser inte. Hon håller möte med eleverna där 

planeringen gås igenom, var är alla i sina projekt? Vad finns att rapportera? Vem ska höra av 

sig till tidningen, vem ska boka lokalen? Det är inte hennes jobb, det är deras utställning och 

hon litar på dem. Det är inget problem att få ihop folk till de olika uppgifterna, det är som sagt 

deras utställning och de vill att det ska bli bra. Eleverna är i ständig dialog med varandra, de 

säger inte så mycket angående fint eller fult, istället hörs många kommentarer i stil med ”Jag 

gillar hur du har använt penseln här” eller ”du skulle kunna prova att göra så här istället här”. 

Det syns tydligt när ettorna besöks senare att detta är något som läraren kultiverat fram under 

de tre år de har gått där. Uppgifterna är öppna. De tillåter att eleven tolkar, tänker och 

utvecklar. Men det betyder inte att de är oklara. Det står klart och tydligt vad som förväntas, 

vad som önskas och vad kursplanen säger. Detta syns också tydligt på eleverna som är trygga 

i uppgifterna. De hjälper varandra att göra val och problemlösningen är ständigt närvarande 

gällande allt från det faktiska skapandet till logistiken runtomkring. Här uppfattas en viss 

skillnad mellan de som varit på programmet ett tag och de som börjat nyligen. De som är nya 

har svårare att ta till sig uppgifterna och verkar inte trygga på samma sätt. Det är samma sak 

med de elever som kommer från andra program och läser bild på sitt individuella val. De är 

otrygga med öppna uppgifter och söker ständigt det ”rätta” svaret. 
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Kapitel 3: Analys och tolkning 

3:1 Begreppsdefinition 

För att få syn på de olika definitioner som lärare och elever har av begreppet kreativitet 

behövs olika kategorier. Med hjälp av teorin och de samtal som förekommit med lärare och 

elever har åtta kategorier sammanställts. 

1. Skaparkraft, skapande verksamhet (Klein, Dahlqvist, Nordstedts uppslagsbok) 

2. Nyskapande (Klein, Vygotskij, Nationalencyklopedin) 

3. Frigörelse från etablerade mönster, att tänka utanför ramarna (Smith, Edwards, 

Marner, Boman, Klein, Csikszentmihalyi) 

4. Problemlösning (Boman, Marner) 

5. Produktivitet (Nordstedts uppslagsbok) 

6. Idérikedom (Nordstedts uppslagsbok) 

7. Knutet till estetiska ämnen (Eleverna) 

8. Ej knutet till estetiska ämnen (Nationalencyklopedin, Smith, de Bono, Vygotskij) 

Den kategori som flest teoretiker samlas kring är nummer tre. Här finns Gudmund Smith, 

Betty Edwards, Anders Marner, Hans G Boman, George Klein och Mihály Csikszentmihalyi.  

 

3:1:1 Elevernas definition 

Elevernas begreppsdefinition vilar på punkterna ett, fem, sex och sju. Kategori ett delar de 

med George Klein, Folke Dahlquist och ett av uppslagsverken. Kategori fem och sex delar de 

enbart med uppslagsverken. Kategori sju är eleverna helt ensamma om. Kreativitet enligt 

eleverna är en uppslukande och medryckande skaparkraft som grundar sig i fantasi, estetik, 

fysisk aktivitet och hantverk. Det sker intuitivt, man behöver inte tänka även om hårt arbete 

krävs och resultatet måste hålla en viss kvalité. De vilar alltså på stora delar, om än inte alla, 

av det ålderdomliga perspektiv som bland annat Vygotskij vänder sig emot. Han talar om 

detta och menar att kreativitet har omgetts av någon slags magi som har stulit den från den 

vanliga människan och hennes skapande. Konstnärer, musiker m.fl har länge haft monopol på 

kreativiteten trots att samhället har utvecklats av ingenjörer, fabriksarbetare, politiker och 

andra ”vanliga” människor. Allt som är skapat av människans fantasi innefattar kreativitet. 

Demokrati, industriella processer, redskap, byggnader, allt detta har någon gång sprungit ur 

någons fantasi och därefter krävt enorm kreativitet för att förverkligas. Kreativitet finns alltså 

i vardagen och är det förväntades motsats (Vygotskij (1931) 1995, 14). Dessa tankar delar 

eleverna inte alls då de har fått lära sig hur den sociala konstruktionen kring kreativitet ser ut i 
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samhället. Det som eleverna benämner som en del av kreativitet, den uppslukande delen talar 

Csikszentmihalyi om som flow. När man upplever flow blir koncentrationen så stark att alla 

förnimmelser och intryck som inte är relevanta stängs av. Det är först när individen har 

avslutat sitt projekt som dessa uppmärksammas. Detta speglas tydligt i elevernas funderingar. 

”Ja alltså när man är så inne i det att man inte är rädd om kläderna längre, man liksom bara 

gör det och tänker inte” (Elev 5). ”Mmmm man är så inställd på det man gör och bara vet att 

det är rätt, man är lycklig och har liksom inte tid att vara försiktig” (Elev 1). Det är en starkt 

lustfylld upplevelse och kan vara beroendeframkallande (Csikszentmihalyi 1990, 41-48).  

 

3:1:2 Lärarens definition 

Undervisande bildlärares begreppsdefinition vilar på punkterna tre (Frigörelse från etablerade 

mönster, att tänka utanför ramarna), fyra (Problemlösning) och åtta (Ej knutet till estetiska 

ämnen). Kategori tre nämns ovan. Kategori fyra delas med Hans G Boman och Anders 

Marner. Kategori åtta delas med Gudmund Smith och Edward de Bono. Kreativitet enligt 

läraren är meningsfull problemlösning som grundar sig i en fördjupande process kring det 

valda ämnet och problemet. Detta eftersom ramar erbjuder något att reagera mot. Vi skapar 

inte i vacum. Det socio-kulturella perspektivet menar att ”kreativiteten som en entydig 

motsats till traditionalism kan nyanseras och att dess fokus på individualitet kan ifrågasättas” 

(Marner 2005, 27). Enligt Marner och det socio-kulturella perspektivet handlar kreativitet i 

viss mån om att bryta från det som är och har varit men det betyder inte att man inte använder 

tradition och beprövade tekniker som en slags språngbräda. Människan använder alltid det 

som finns som förlaga för att skapa något nytt eller bättre. Vi är aldrig kreativa helt skilda från 

allting och alla andra, vi skapar inte som helt fristående subjekt. Kreativitet är enligt Marner 

inte oberoende av mänskliga relationer. Den kan lika väl finnas i en grupp eller i en miljö som 

hos en individ. Med tanke på att kreativitet handlar om att slå sig loss från existerande 

tankemönster är det till och med troligare att kreativitet återfinns i en grupp än hos en individ. 

Marner talar om kreativitet som problemlösning. Han menar att kreativitet inte uppstår ur total 

frihet utan snarare där det finns brister (Marner 2007, 35). Detta är tankar som lärarens 

begreppsdefinition och val av undervisningsmetoder tydligt speglar.  
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3:2 Kreativitetssyn 

3:2:1 Elevernas syn 

Elevernas syn på kreativitet var på det hela taget positiv men fylld av kriterier som skulle 

uppfyllas för att det skulle anses vara äkta kreativitet. Precis som i den förra studien finns här 

en tydlig autencitetsdiskurs. Det anses finnas äkta och oäkta kreativitet samt regler och 

kriterier som avgör vad som är vad. Anledningen till detta skulle kunna vara den motpol till 

kreativitetens exklusivitet som Vygotskij talar om. Denna motpol utgörs av uppfattningen att 

allt som är konstnärligt är kreativt. Lindgren skriver också om denna allmänna åsikt att bara 

man sätter en pensel i handen på någon så är det plötsligt en kreativ process vilket hon, precis 

som eleverna, vänder sig emot. Det gör även de Bono. Han menar att ett konstnärligt arbete 

kan vara fullkomligt okreativt om konstnären kört fast i en och samma stil samt använder 

samma tekniker om och om igen. Ett konstnärligt arbete är alltså ingen garanti för kreativitet 

menar de Bono en uppfattning som han delar med både Lindgren och eleverna (1994, 34-35).  

 

I dessa regler och kriterier, som eleverna informellt har skapat, finns ett element av planering, 

förberedelse och hårt arbete kopplat till den kreativa processen. Detta i motsats till 

uppfattningen om att inspiration och intuition bara plötsligt uppenbarar sig. De Bono listar 

just denna uppfattning som ett av de stora missförstånden gällande kreativitet. Han menar att 

den kommer sig av att vi plötsligt ser nya samband, alltså när vi arbetar med en uppgift, fråga 

eller problem. Det betyder inte att vi inte behöver arbeta eftersom det inte bara handlar om 

huruvida intuition/inspiration kommer eller inte (de Bono 1994, 36-37). Elevernas synsätt 

överensstämmer också med Dahlquists och Edwards syn på den så kallade PIIV-modellen. De 

stadier som ingår i modellen är följande:  Preparation, Inkubation, Illumination och 

Verifikation. Enligt Edwards är detta det verktyg som på bästa sätt belyser den kreativa 

processen och hon använder de olika faserna som ett arbetssätt. Elevernas synsätt 

överensstämmer också med Vygotskijs som liknar den kreativa processen vid ett fosters 

utveckling under ett mycket långt havandeskap. Det vi kallar skapande är bara den dramatiska 

födelseakten som följer på detta havandeskap (Vygotskij (1931) 1995, 11, 31). 

 

Eleverna menar att man inte är kreativ från födseln, skicklighetsdelen är något man lär sig. 

Kreativitet går att träna upp, men det måste finnas vissa förutsättningar som eleverna inte 

känner att alla har. De delar alltså till viss del de Bonos, Marners och Edwards åsikter till viss 

del. DeBono menar att en av de största missuppfattningarna gällande kreativitet är att den 
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kreativa förmågan är medfödd och inte kan tränas upp. Han menar också att detta är en 

mycket bekväm missuppfattning eftersom den fritar oss från eget ansvar och tillåter oss vara 

lata och fortsätta gå i våra invanda mönster. Om det handlar om medfödd begåvning spelar 

det ingen roll vad vi gör och då har vi inte misslyckats (de Bono 1994, 30-31). Marner 

argumenterar också mot att kreativitet skulle bottna i någon form av medfödd förmåga hos 

vissa utvalda individer, och för att alla kan vara kreativa. Edwards hävdar precis som eleverna 

att skickligheten är något man tränar upp. Hon menar att möjligheten till kreativitet finns 

inom alla människor och jämför det med att kunna läsa. Det är inte något vi kan när vi föds 

utan något vi tillägnar oss enbart genom träning. Vi behöver någon som instruerar oss och 

visar oss hur det skall gå till, en lärare. Slutsats: Elevernas syn på kreativitet överensstämmer 

till stora delar alltså med de Bono, Edwards, Dahlqvist, Lindgren och Marner. 

 

3:2:2 Lärarens syn 

Läraren ser kreativitet som något positivt och nyttigt. De negativa aspekterna som Craft tar 

upp, som att elevers kreativitet kan leda till destruktiva ideer, kommer fram först vid 

medveten problematisering av kreativitetsbegreppet. Till skillnad från Craft som menar att 

detta är ett stort problem anser läraren att kreativitetssynen som bland annat annan 

skolpersonal, föräldrar och syv-konsulenter uttryckt till eleverna är skadligare i den här 

situationen än de eventuella negativa aspekter av kreativitet som skulle kunna uppstå i den 

skapande processen. Crafts påpekande att kreativitet lika gärna kan betyda att eleverna får 

destruktiva idéer ställer sig läraren inte emot men att jämföra det med atombomben tycker 

hon är väl drastiskt. Var dras gränsen i skolan, undrar Craft. Skolan ska utveckla elevers 

kreativitet så hur gör man om eleverna utvecklar kreativitet men använder den i destruktiva 

syften? Detta känner läraren att man löser från fall till fall, visst är det viktigt att vara 

medveten om problematiken men hon tycker inte att man ska ta ut detta i förskott. Då är hon 

mer på Marners linje. Han menar att etiska överväganden och reflektioner bör göras i 

samband med kreativitet (Marner 2007, 46). Vilket skulle kunna tolkas som att man bör göra 

det i de fall där det är nödvändigt. 

 

 Läraren anser att kreativitet/kreativa individer är det samhället behöver mest. Det är ett 

samhälle med dessa ingredienser som går framåt och utvecklas. Idag finns också fler 

självständiga yrkesroller där man behöver den här problemlösande förmågan. En tanke som 

hon delar med Marner. Han säger att ”behovet av kreativitet har alltså ökat i samhället i takt 

med att delegering och självstyrande enheter har ökat i yrkeslivet” (Marner 2006, 13). Han 
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menar att kreativiteten måste synliggöras i skolan eftersom den kan hämmas av att gamla 

ideal såsom flit och lydnad lever kvar.  

 

3:3 Identitetsskapande 

När det kommer till den syn eleverna upplever att samhället har på kreativitet och om den 

påverkar elevernas identitetsskapande märks en tydlig ”vi och dem” känsla hos alla eleverna. 

Något som kanske stöds av det som Smith beskriver som att samhället fortfarande bär med sig 

en bild av kreativitet som bygger på den geniale målaren som inte helt är i harmoni med 

samhället, kanske till och med sinnessjuk i slutändan (Smith 1990, 273-283). Vygotskij talade 

också om detta att det även på hans tid förekom uppfattningar om kreativitet i samhället som 

utmålade den som exklusiv, ovanlig eller enbart inneboende hos konstnärer, musiker eller 

skådespelare. Dessa bedömer Vygotskij som oriktiga. Han menar att de har uppstått eftersom 

fantasin är en så komplex process att den blir ett problem vid studier av den kreativa 

processen. 

 

Att Smiths och Vygotskijs tankar om samhället, kreativitet och identitet fortfarande är 

aktuella hos vissa lärare och skolledare visar Lindgrens avhandling. Det som påvisas är att det 

enligt dessa inte finns något värde i de estetiska ämnena som sådana, enbart om man tillämpar 

dem som lek och kompensation. Kompetens inom ämnena inte är viktigt då huvudsaken är att 

ha roligt. En bildlärare /estetlärare är inte en lärare. Dessa lärare ses som en vuxen, en 

terapeutisk pedagog, en icke teoretiker, en konstnär eller en ämnesexpert (Lindgren 2006, 92-

142). Detta visar med all önskad tydlighet att de åtskilliga år som gått sedan Vygotskij och 

Smith skrev inte har gjort mycket angående den allmänna kreativitetssynen, något som 

eleverna känner av väldigt starkt. Dessa förväntningar som Smith, Vygotskij och Lindgren 

lägger fram angående eleverna och deras ämne blir högst relevanta att betänka utifrån det 

Jenner säger om pygmalioneeffekten med tanke på att uttrycken ”lata esteter” och ”de där 

kreativa typerna” myntades av elevernas lärare i andra ämnen. För att besvara frågan om 

huruvida denna kreativitetssyn påverkar elevernas identitetsskapande behöver man bara titta 

på blockcitatet nedan utifrån Jenners teori. 

Elev 11: Mmmm och man säger typ samma saker som andra säger fast på skämt, för att kunna 

skratta åt det liksom... Fast sen blir det lite som en ursäkt. 

Elev 15: Jag fattar vad du menar (tittar på elev 11), sen när lärarna säger att vi inte jobbar bra nog 

så blir det lätt att ”ja men ni sa ju att vi är lata liksom”. 

Elev 11: Ja precis, sen när man säger något tillräckligt mycket så är det ju som att det blir så. 
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Elev 14: Fast inte bara så... Ibland undrar man ju lite, jag menar jag tycker ju att det jag gör är bra 

och att jag lägger ner mycket jobb, men när många andra säger att jag har så lätt eller att det inte 

spelar någon roll så börjar man ju undra om det är så kanske (Elev 11, 14, 15). 

 

Som en motpol till detta upplever eleverna också en slags övertro på deras kreativa förmåga 

när den väl behövs. ”Ja precis! (Härmar någon) ja men du är ju så kreativ, du kan göra det. 

Man bara hallå!?! Jag har aldrig sysslat med det här förut...” (Elev 1). Något som inte är 

rättvist. Det ligger mycket mer arbete bakom en kreativ prestation än så. Smith slår fast att det 

inte bara är att producera produkter eller idéer och det är återigen en koppling till de Bonos 

tankar kring inspiration eller intuition. Den uppstår inte bara plötsligt ur ingenting (de Bono 

1994, 36-37). Utöver det visar Dahlquists lista över förutsättningar för kreativitet att 

prestationen är både komplex och tar tid. Det är enligt honom fem aspekter som spelar stor 

roll. Tidpunkten, det kreativa rummet, klimatet, en inspirerande miljö och redskap. Detta 

resulterar enligt eleverna i att de misslyckas hur de än gör. ”Antingen så är man ju flummig 

och lat eller så är man misslyckad eftersom man inte kan göra vad som helst helt utan 

betänketid eller alls eftersom man inte har hållt på med det innan” (Elev 3). 

 

3:4 Observation 

När Dahlquist talar om det kreativa rummet säger han att man ska välja en gagnande miljö 

som bidrar till den kreativa processen. Han menar att olika personer påverkas olika av olika 

miljöer, därför måste man hitta sitt eget kreativa rum. Detta tillmötesgår man så gott man kan 

genom att varje elev får skapa sitt kreativa rum vid sin plats. Eftersom väggarna är vita, det 

finns anslagstavlor vid varje plats och tomma hyllor har eleverna goda möjligheter att skapa 

ett inspirerande utrymme helt efter sina egna preferenser. Dahlquist talar också om vikten av 

klimatet då detta bidrar till skaparkraften. Det klimat man befinner sig i spelar en avgörande 

roll. Med klimat menar Dahlquist dialog, interaktion och gruppdynamik. Vilka alla är faktorer 

som bidrar till det kreativa arbetet. Detta blir mycket tydligt under observationen, både att 

Dahlquists teorier stämmer och att läraren kultiverar detta klimat.  

 

Edwards använder de olika faserna i PIIV-modellen som ett arbetssätt. Hon menar att 

eftersom dessa faser bygger på kunskap som man kan lära sig och lära ut så måste det betyda 

att även kreativitet går att både lära sig och lära ut. Skillnaden som observerades mellan de 

elever som gick i årskurs ett och de som gick i årskurs tre stödjer detta antagande. Ju längre 

eleverna vistas på programmet desto lättare får de att falla in i det tankesätt som krävs för att 
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lösa mer öppna uppgifter. De blir också tryggare med den sortens arbetssätt. Marners tankar 

om att betygssystemet kan minska kreativiteten då eleverna strävar efter att producera rätt 

svar istället för någonting nytt eller annorlunda som då upplevs som alldeles för riskabelt 

bekräftdes också vid observationen av de elever som går på andra program samt de elever 

som nyligen börjat på det estetiska programmet. Det verkade uppstå ett slags krock mellan det 

som förväntades av dem i andra ämnen och det som förväntades av dem under 

bildlektionerna. I de andra ämnena fanns tydliga ”rätta” svar och de elever som lyckades bäst 

var de som tillägnade sig lärarens sätt att tänka medan läraren i bild lade stor vikt vid eget 

tänkande. Denna omställning var svårare att göra för de elever som oftare undervisades i 

andra ämnen medan de elever som ofta vistades på programmet hade lättare för den. Ett 

tydligt exempel på detta var elevernas reaktioner på uppgifter där de inte får all information 

på en gång eller där det inte fanns ett färdigt ”rätt” resultat. Eleverna från andra program 

uppvisade stor frustration som ibland gick över gränsen till ilska eftersom de trodde att läraren 

med flit undanhöll det rätta sättet att lösa uppgiften på medan eleverna på estetprogrammet 

fann uppgifterna spännande eller upplevde att de blev mer fria i sitt skapande. Andra faktorer 

som kan minska kreativiteten menar Marner är ett konformitets- eller konsensustryck från 

läraren, andra elever eller skolan som helhet något som också blev tydligt under denna 

observation (Marner 2007, 32).  

 

 

Men konformitets- eller konsensustryck börjar mycket tidigare än så. Alla kommer från ett 

hem, där det råder vissa normer och förhållningssätt. Skolan är därför en viktig 

socialisationsagent där elever och lärare från olika familjer och vanor träffas. Eftersom skolan 

som institution har uppgiften att fostra och förmedla kunskaper, så kommer eleverna i direkt 

eller indirekt kontakt med värdegrunden, styrdokument och allmänna normer som finns i 

samhället. Begreppet norm beskriver Aspelin som ”[...]föreskrifter eller rekommendationer 

för hur människor bör bete sig i olika sociala sammanhang” (2003, 83). Dessa normer kan 

vara formella, öppna och uttalade eller informella, dolda. Några av dessa normer delas med 

hela samhället, andra gäller bara för specifika situationer eller platser, t.ex. skolan. Om någon 

bryter mot dessa normer, formella eller informella, ses det som ett avvikande beteende. 

Samhället belönar och bestraffar individer på olika sätt beroende på hur de följer dess normer. 

Att följa dessa och därmed bli belönade införlivar en positiv självkänsla hos individen, vilket 

vidare förklarar individens vilja att följa samhällets normer (Aspelin, 2003). Självklart tar det 

sin början tidigare än så. Bilden av kreativitet, konstnärlighet med mera är en del av den tidiga 
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socialisationsprocessen, därav uppstår den paradox eleverna nu befinner sig i. De har fått lära 

sig hur de ska beskriva kreativitet vilket de också gjorde, utefter samhällets generella bild. 

Men när detta sedan lästes upp för dem så stämde det inte överrens med deras egna 

upplevelser av begreppet. Det blev tydligt i observationerna av de olika årskurserna att läraren 

och eleverna startar en egen socialisationsprocess när de börjar på det estetiska programmet. 

Denna process störs dock av den negativa, förenklade och ibland motstridiga syn på 

kreativitet som samhället bidrar med. 

 

Men det handlar inte bara om synen på kreativitet eller hur estetprogrammets lärare och elever 

uppfattas. Det djupare problemet rör bland annat elevernas internalisering av olika 

kreativitetsförväntningar och självkänsla. 

Aspelins förklaring av självkänsla går ut på att individen har en föreställning om hur andra ser 

på och värderar denne. Beroende på om denna syn är negativ eller positiv känner individen 

antingen stolthet eller skam. Men först måste alltså individen sätta sig in i hur andra 

människor upplever denne för att bilda sig en självkänsla, vare sig den är positiv eller negativ. 

Detta innebär att en person kan uppleva olika former av självkänsla i olika situationer. Dessa 

olika känslor fungerar som en kompass som hjälper individen att navigera i sociala 

interaktioner. De talar om huruvida stöd och medgivande i interaktionen kan förväntas eller 

om en passiv stans bör tillämpas. De fyller alltså en viktig funktion, men kan också orsaka 

problem genom att individer kan fastna i ett mönster av dålig självkänsla (2003). Många av 

eleverna på estetprogrammet uttryckte en önskan om att inte behöva lämna programmets 

lokaler. De undrade varför lärare i andra ämnen inte kunde komma dit och undervisa dem där 

istället. På frågan om varför svarade de att de mådde bra så länge de vistades på programmet 

men att den goda känslan övergick i obehag när de rörde sig i resten av skolan som domineras 

av elever och lärare från andra program. Om man ser till Aspelins syn på självkänsla blir detta 

ett nästan självklart beteende. Människorna de möter på programmet har en positiv bild av 

dem som de uppfattar och projicerar tillbaka på sig själva. Detta fyller dem med en positiv 

självkänsla. Ute i resten av skolan blir det tvärt om. De uppskattar inte det känslokompassen 

pekar på när det lämnar programmets sociala interaktion. Enligt det som Berger och 

Luckmann skriver alstrar alltså skolans struktur dessa specifika identitetstyper som till 

exempel den sociala konstruktionen estetelever. 

 

Ett annat sätt att se på saken är att eleverna inte uppskattar hur den övriga skolan, dess lärare 

och elever, påverkar deras självbild. Berger och Luckmann menar att identiteten formas av 
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sociala processer och vidmakthålls, modifieras och omformas av sociala relationer vilket 

skulle förklara varför eleverna inte vill lägga den i händerna på människor som inte uppskattar 

varken dem eller det de ägnar sig åt. Betyder detta då att vi aldrig kan gå i närheten av andra 

människor som inte uppskattar oss? Nej. Alla relationer och processer har inte makt eller 

möjlighet att påverka. Enligt Berger och Luckmann bestämer den sociala strukturen vi 

befinner oss i vilka dessa processer och relationer är. I skolans institution berättar den sociala 

strukturen att lärares omdömmen definierar elevers förmågor. De som befinner sig längre upp 

i hierarkin bestämmer hur de som är längre ner ska definieras. Denna hierarki är en social 

konstruktion och skulle därför kunna ändras. Men i skolan finns också tradition. Traditionen 

berättar vilka program som har ambitiösa elever samt vilka som inte har det, vilka ämnen som 

är viktiga och vilka som inte är det. Att få veta vilka detta är ingår i den sociala processen och 

med hjälp av den makt som förväntningar och åsikter besitter hjälps därefter lärare och elever 

åt att vidmakthålla den rådande strukturen och hierarkin. Problematiken ligger alltså inte 

enbart i de två motpoler som tydligt framträder angående begreppet kreativitet, den ligger 

även i den onda cirkel, beskriven ovan, som försvårar en förändring.  
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Kapitel 4: Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur elever och lärare ser på kreativitet, hur den värderas och 

vilka effekter det får i gymnasieskolans bildundervisning. Frågeställningarna är som följer: 

Hur ser eleverna på kreativitet och hur definierar de begreppet? Hur ser läraren på kreativitet 

och hur definierar hon begreppet? Hur påverkas elevernas identitetsskapande av hur de 

upplever att samhället och den övriga skolan ser på kreativitet? Hur påverkar elevernas och 

lärarens syn på kreativitet bildundervisningen? 

 

Forskningsöversikten visar att det finns många olika teorier om hur kreativitet fungerar idag. 

Många av dessa tidigare populära uppfattningar har motbevisats även om de fortfarande finns 

ute i samhället. Alla de forskare som tas upp i forskningsöversikten visar genom sina studier 

att alla dessa teorier är för förenklade för att kunna förklara ett så komplext fenomen som 

kreativitet. De visar också på hur fragmentariskt forskningsfältet är.  

 

Teorikapitlet innehåller en stor variation angående definitioner av begreppet kreativitet. 

Gemensamt för de flesta är tanken om kreativitet som ett nyskapande vilket kan betyda nya 

kombinationer, nya sätt att lösa problem eller en så optimal slutprodukt som möjligt. Man 

visar att kreativitet inte enbart behöver vara av godo samt att omvärldens förväntningar 

angående elevens kreativitet spelar roll och att detta bör ägnas eftertanke. En slutsats man kan 

dra av detta är att kreativitet är ett föränderligt begrepp vars betydelse har utvecklats över tid. 

Det finns olika modeller för den kreativa processen men alla pekar på att kreativitet kräver 

förberedelse och arbete vilket avvisar teorin om inspiration som en blixt från klar himmel.  

 

Metoden för uppsatsen är kvalitativ i form av fokusgrupper, intervju och viss deltagande 

observation.  

 

Det studien har kommit fram till, enligt min undersökning av ett begränsat material, är att 

elever och lärare på det estetiska programmet har olika definitioner av vad kreativitet är. 

Dessa olika definitioner tycks dock närma sig varandra under den tid eleverna vistas på 

programmet. Deras kreativitetssyn skiljer sig inte lika mycket åt och är övervägande positiv. 

Både elever och lärare påverkas i allra högsta grad, om än på olika sätt, av den 

ämneskonception som de upplever att samhället och den övriga skolan bär på.  
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Kapitel 5: Diskussion  

Studien visar på många problem som inte enbart gäller hur begreppet kreativitet definieras. En 

av de viktigaste saker som lyfts när skolfrågor diskuteras är likvärdigheten. Var man går i 

skolan, vilket program man går, vilken lärare man har eller hur mycket pengar ens kommun 

väljer att lägga på skolan ska inte påverka vilken undervisning eller vilket betyg man får. Men 

hur är detta möjligt om läroplaner, kursplaner och betygsdokument innehåller begrepp, 

exempelvis kreativitet, som inte har en allmängiltig definition? Det betyder att alla dessa 

dokument måste tolkas. Tolkningar är individuella och kan omöjligt leda till likvärdighet. Det 

blir också svårt att utvärdera. Hur vet läraren att denne har främjat elevernas kreativitet om 

hen inte vet exakt vad kreativitet är? Det finns också, som Craft (2003) poängterar, en 

konflikt mellan policy och praktik. Alla lärare ska utveckla elevers kreativitet men sätten de 

kan göra detta på regleras allt hårdare. Just kreativitet stod för något helt annat när läroplanen 

började skrivas, även om det då precis som nu fanns olika syn på det, och därför är den inte 

anpassad efter dagens olika definitioner av begreppet. Det är också så att alla lärare i alla 

ämnen inte har samma möjligheter att utveckla elevers kreativitet, speciellt inte om de tror att 

kreativitet är bundet till de estetiska uttrycksformerna, något som läraren i studien påpekade 

under våra samtal.  

 

Den bild som studiens empiri målar upp visar att problematiken kring kreativitetsbegreppet 

har djupare orsaker än de som först blev synliga. Den omfattar hela skolans institution och 

struktur. Felaktiga och inskränkta ämneskonceptioner, föråldrade hierarkier och traditioner, 

konsensustryck och en utdaterad syn på vad det är för egenskaper eleverna bör tillägna sig för 

att fungera i samhället bidrar alla till den problematik som studien visar på. De är inte i 

samklang med värdegrunden och de bidrar inte till de målsättningar som beskrivs i 

läroplanen. Grundskolan och gymnasiet utbildar fortfarande industriarbetare som behöver 

kunna följa order utan att ifrågasätta och argumentera, det är inte det vårt samhälle är i behov 

av längre. Snarare motsatsen. Behöver samhällets behov kanske utvärderas och borde 

bedömning i skolan ske utefter dessa resultat? Enligt de aspekter som läraren i studien lyfter 

fram så ligger inte lösningen i att bara göra tillägg i läroplaner och kursplaner, vilket leder till 

att innehållet blir oöverskådligt. Om saker bara läggs till ändras ingenting, de ursprungliga 

traditionerna och hierarkierna lever kvar och antingen kväver eller motarbetar det som blivit 

tillagt. Samtidigt är det viktigt att det som presenteras i skolan, formella eller informella 

normer, verkligen är det som är önskvärt i samhället. Synen på kreativitet, estetprogrammet, 
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dess lärare och dess elever är bara en av många informella normer som är problematiska. 

 

Jag förespråkar inte en fastslagen definition av kreativitet. Det som gör begreppet spännande, 

levande, roligt att arbeta med och ständigt i utveckling är just dess öppenhet. Det är ett 

begrepp att arbeta med i skolan tillsammans med eleverna, inte att definiera verksamheten 

med. Vad är det egentligen man vill uppnå med att eleverna ska vara kreativa? Vad menar 

man egentligen med ett kreativt bildspråk? Om skolan finner svaren på dessa frågor så finner 

man kanske också ett mer lämpligt begrepp eller kanske flera, mer specifika begrepp. 

Läroplaner och kursplaner är inte dokument som obegripliga ska stå på någon hylla. 

Läroplaner och kursplaner är arbetsbeskrivningar som ska användas, med begrepp och uttryck 

som alla ska förstå. De är till för att vägleda. De ska vara ett stöd och en hjälp, riktlinjer för att 

undervisningen ska bli just likvärdig, inte något lärare tolkar för att de ska passa just den 

sortens undervisning som de vill bedriva av olika anledningar. I mina observationer blev det 

tydligt att ett sådant dokument efterfrågades av de lärare som jobbar på estetiska programmet. 

 

Problematiken är dock djupare och sträcker sig längre än vad lösningarna gällande 

likvärdigheten och begreppsdefinitionen når. Eleverna känner att det enligt den övriga skolan 

och samhället inte finns något värde i det de gör. Å ena sidan anses kreativitet vara något som 

bara konstnärer och musiker ägnar sig åt vilket skulle betyda att det är värdefullt men å andra 

sidan är vem som helst kreativ så fort den lyfter en pensel vilket indikerar att man inte anser 

att något hantverkskunnande eller skicklighet behövs. Inget av detta är dock korrekt om man 

ser till den forskning som finns på området. Man är lika lite kreativ för att man håller i en 

pensel som man är doktor för att man håller i ett stetoskop. Kreativitet är inte ämnesbundet, 

det kräver tid, arbete och kunnande. Detta måste synliggöras om man ska kunna genomföra en 

förändring. Kreativiteten behöver synliggöras i den övriga skolan också om samhället vill 

utbilda elever som tänker självständigt och är goda problemlösare, något som dagens 

arbetsmarknad värderar högt.  

 

Det finns en paradox här. Eleverna tycker inte om att andra har en fast bild av hur de ska vara 

som kreativa människor samtidigt som de själva använder och tänker enligt en hel del av 

dessa bilder. Men fenomenet i sig är inte märkligt. Den tidiga socialisationsprocessen har lärt 

eleverna vad kreativitet är, något som nu kolliderar med de upplevelser av kreativitet som de 

skaffat sig under sin tid på det estetiska programmet.  
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Dessa olika kreativitetssyner är sociala konstruktioner. De sociala konstruktionerna bygger 

gemensamt upp institutionerna bildlektionen, estetprogrammet och esteteleverna. Det som 

krävs för att omdana dem är egentligen bara att ingen ställer upp på den nuvarande bilden. För 

att en institution ska fungera krävs det att majoriteten ställer upp på och arbetar för att 

bibehålla den. I skolan under bildlektionen krockar två olika undervisningskulturer. Eleverna 

känner att de andra ämnena har tydliga rätta svar och att de elever som lyckas bäst är de som 

tillägnar sig lärarens sätt att tänka medan det i bildämnet inte finns färdiga svar samt att 

läraren lägger stor vikt vid eget tänkande. Mina observationer visar att denna omställning är 

svårare att göra för de elever som oftare undervisas i andra ämnen medan de elever som ofta 

vistas på programmet har lättare för den. Det finns alltså två olika synsätt, två olika 

undervisningskulturer, två olika strukturer, två olika institutioner och två olika 

socialiseringsprocesser. För att skolan ska bli en väl fungerande enhet måste de bli de samma. 

Inte för att det är konstigt att de sociala konstruktionerna skiljer sig åt när inte alla har tillgång 

till samma information men då är det kanske där man måste börja. Kunskap är nyckeln. De 

estetiska ämnena behöver mer tid i skolan, inte mindre, och de behöver vara tillgängliga för 

alla elever, precis som svenska och matematik. Gemensamma upplevelser och kunskaper 

leder till gemensamma uppfattningar och definitioner. Okunskap vidgar de klyftor som det i 

skoldebatten talas så mycket om att vi måste minska, detta gäller inte bara etnicitet och klass, 

det gäller allt.  

 

För det spelar egentligen ingen roll om samhällets syn på kreativitet och i förlängningen 

kreativa människor är negativ eller inte, om esteteleverna är exempelvis lata eller inte, för i 

deras kontext existerar dessa saker i form av den sociala definitionen och detta internaliserar 

eleverna under socialisationsprocessens gång. 

Det är därför det är så svårt att förändra saker i skolan. Institutionen är byggd för att med 

hjälp av naturliga processer som socialisation och tradition vidmakthålla den rådande 

strukturen, inte omdana den. Något vi inte heller kan ändra på hur som helst då dessa element 

är viktiga i elevernas utveckling. Vilket innebär att kreativitet, eget tänkande och 

individualitet fortsätter vara det de alltid har varit, tveeggade svärd. 
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor till undervisande bildlärare 

 

 

1. Hur definierar du begreppet kreativitet? 

 

 

 

 

 

 

2. Vad är din syn på kreativitet? (Fördelar, nackdelar, teorier kring m.m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hur tror du att din definition av och syn på kreativitet påverkar din 

undervisning och betygsättning? 
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Bilaga 2 

Bilder beskrivna i resultatdelen av studien 

 

 

Bild 1 & 2 Schema för att synliggöra elevernas kreativa process. Framtaget av undervisande 

bildlärare och elever tillsammans, uppsatt i bildsalen. Foto: Hanna Olsson Friberg  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 Inspirationboard i bildsalen. Foto:             Bild 4 & 5 Skisser mitt i designprocessen 

Hanna Olsson Friberg                                           Från en elevs anslagstavla. Foto: Hanna OF      
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Bild 6 Gemensam beslutsfattning.           Bild 7 Undervisningens koppling till samhället. 

Eleverna väljer bilder tillsammans          Tidningsurklipp från bildsalen. Foto och  

Genom att lägga ut dem på golvet.          Överstrykning: Hanna OF 

Foto: Hanna OF                                       (Datum och tidningsnamn framgår ej) 

 

Bild 8 Projekt ute i samhället. Graffitiprojekt. Tidningsurklipp. Foto: Hanna OF 
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Bild 9 & 10 Inspirerande presentation i textilsalen. Foto: Hanna OF 

 

Författaren äger rättigheterna till bilderna
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