
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Uppsats på grundnivå 
Independent degree project − first cycle 
 
 
 
 
 
 
 
Psykologi 15 hp 
Psychology 15 credits 
 
Att skapa utrymme för kreativitet 
En studie i att synliggöra i ett dramapedagogiskt sammanhang  
 
Marie Helen De Aguilar Umerkajeff 



  Att skapa utrymme för kreativitet 

 2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITTUNIVERSITETET, Samhällsvetenskapliga institutionen 
Psykologi 
 
Examinator: Patrick Millet, patrick.millet@miun.se 
Handledare: Alina Rodriguez, alina.rodriguez@miun.se 
Författare: Marie Umerkajeff, marie@umerkajeff.se 
Huvudområde: Psykologi C 
Termin, år: HT, 2015  
  



  Att skapa utrymme för kreativitet 

 3 

 

 
 

 
 

Abstrakt 
Forskning från flera delar av världen understryker vikten av kreativitetsutveckling i 
skolan varför en möjlig metod för detta har undersökts. Studien genomfördes som ett 
kvasiexperiment i en mellan individ design med totalt 30 deltagare. Med hjälp av en 
taktisk tankestrategi för att generera kreativa idéer jämfördes deltagarnas resultat. 
Utfallet kodades utifrån Guilfords idé om divergent tänkande via 4 skalor för kreativitet: 
flöde, flexibilitet, originalitet och utarbetande. Studien tyder på att effekten av 2 olika 
undervisningsmetoder signifikant skiljer sig åt. Den skillnad som uppstod mellan 
grupperna på grund av att en av dem fick större insikt i vad kreativitet i det här 
sammanhanget var och en taktik att förhålla sig till, stödjer vad flera forskare uttryckt. 
Att uppgiften känns autentisk i förhållande till vad den avser att uppfylla. Likaså hur 
läraren instruerar eleverna och att de får vara delaktiga i processen.  

 
Nyckleord: kreativitet, dramapedagogik, strategi, taktik, läroplan, 
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Att skapa utrymme för kreativitet: En studie i att synliggöra i ett 
dramapedagogiskt sammanhang 
Kreativitet som ett priorierat område i skolan 
 Sveriges största arbetsplats är grundskolan om man betraktar unga människors 
skolgång som deras arbete där produkten är den utbildning de tillgodogör sig. I den 
svenska skollagen (SFS 2010:800) nämns att främja kreativitet som en del av syftet med 
utbildningen (§4). I de övergripande målen i läroplanen (Skolverket, 2011) nämns 
kreativitet som något skolan ska ansvara för och att varje elev efter genomgången 
grundskola ”kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt” (s. 11). 
Skolans undervisning och utbildning ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet (SFS 2010:800). Lärares undervisningsmetod ska bygga på erfarenhets-
baserad praktik som empiriskt prövats i forskningsstudier.   

Kreativitet som ett prioriterat område i andra delar av världen 
 Inte bara i Sverige utan utbildningssystem i många andra länder syftar till att 
utveckla elevernas kreativitet då den ses som viktig för den ekonomiska tillväxten i en 
kunskapsekonomi. Vid en sökning av olika länders utbildningsprogram avseende krea-
tivitet framgår det att det sällan finns definierade metoder för ländernas riktlinjer. 
 Sefton-Green, professor i didaktik i Storbritannien uttrycker att ett vanligt 
förekommande nationellt mål är att öka ungdomars kreativitet (Thomsom & Sefton-
Green, 2011). Dessa ambitioner motiveras av två viktiga frågor: att göra upplevelsen i 
skolan mer spännande, relevant, utmanande och dynamisk och att se till att unga 
människor kan passa in och lämna utbildningen och bidra till den kreativa ekonomin 
som kommer att främja tillväxten. Vidare menar Sefton-Green (2011) att det inte är en 
enkel uppgift att omvandla dessa gemensamma ambitioner i praktiken. Det innebär att 
man måste införa mer tankeväckande utmaningar i läroplanen, vilket enligt Sefton-
Green, innebär att göra lärarens instruktionsroll varierad, hitta mer autentiska 
bedömningsprocesser, sätta ungas röster i centrum för lärandet och förändra klass-
rumsmiljön. 
 I Malaysias utbildningsplan 2006-2010 utrycks vikten av kreativitet och kritiskt 
tänkande och att rusta eleverna med detta är ett av de viktigaste målen i skolan enligt 
forskaren Chua (2010). Chua uttrycker att det är svårt att lära ut strategier om man inte 
känner till elevernas sätt att tänka som formuleras som tankestilar. Chua har utformat en 
dikotom skala för ändamålet. Instrumentet ”Ycreative-criticals” (YCC) består av 34 
punkter och delar upp individer i två olika tankestilar där antingen kreativt eller kritiskt 
tänkande dominerar.  

 Australien har också lyft fram kreativitet i den allmänna utbildningsplanen och 
hänvisar till Bloom och kritiskt tänkande. År 2001 förändrade Anderson och Krathwohl 
Blooms syntesnivå i den kognitiva processen till kreativitetsnivå som den högsta nivån 
av intellektuell funktion. Anderson och Krathwohl framhåller att förmågan att skapa 
krävs för att kunna producera en originell idé eller en produkt från en unik syntes av 
diskreta element. Pedagoger behöver utveckla kompetensförmåga för att analysera och 
reagera på autentiska situationer genom utredning, fantasi och innovation, uttrycker den 
australiensiska läroplanen. 

 En god tankeförmåga hänvisar Finlands grundskoleutbildning (Honkala, Sund-
ström & Tuominen, 2010) till Lipman som menar att både kritisk och kreativ tanke-
förmåga krävs. Vidare menar Lipman att en god tankeförmåga inramas av sanning och 
betydelse. I kritiskt tänkande ingår både slutledning och bedömning och i kreativt 
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tänkande ingår förmåga, konst och kreativ utvärdering, menar hen. I Finland har man 
filosofi för barn på schemat i skolan. En god tankeförmåga uppstår bäst i sådana 
diskussioner där deltagarna fungerar som en vetenskaplig gemenskap. Värderingarna är 
viktiga och väcker starka känslor. På detta sätt kombineras känslor och tänkande. ”Det 
är lika sannolikt att känslorna kompletterar våra slutsatser som att de förvränger dem. 
Kriterier utgörs av grunder som är allmänt accepterade inom gruppen, och slutsatser 
dras på basen av dessa” (Lipman citerad av Honkala et. al 2010). 

Metastudier över kreativitetens betydelse i skolan 
  I Storbritannien har en metastudie om hur kreativitet och möjliggörandet av dess 
utveckling i skolan genomförts av Davies, Jindal-Snape, Digby, Howe, Collier och Hay 
(2013). Fokus för metastudien var undervisningsstrategier som främjar kreativiteten hos 
elever. En systematisk genomgång av 210 verk mellan 2005-2011 identifierade endast 
17 publikationer som observerat pedagogens roll i främjandet av kreativitet och 18 
handlade om hur pedagogen kan stödjas i detta arbete.  
 Davies et al. (2013) menar att resultaten från studien tyder på att pedagogens 
kompetens, attityd, vilja att agera som förebild, medvetenhet om elevens behov, flexibel 
lektionsstruktur, särskilda typ av klassrumsinteraktion är faktorer för att undervisning i 
kreativitet skall uppstå och bestå. Bedömning var också en viktig komponent i under-
visningen för att uppnå kreativitet. Dock verkar en sådan praxis vara sällsynt enligt 
Davies et al. som har kategoriserat kreativitet som antingen förmågan att göra 
anslutningar mellan tidigare osammanhängande idéer eller fantasifull aktivitet för att 
producera resultat som är både originellt och av värde. Vidare hänvisar Davies et al. till 
att forskningsstudier över förutsättningar, för att utveckla kreativitet visar att miljön 
inom vilken eleverna lär sig är avgörande, och att läraren spelar en viktig roll i att 
strukturera och föregå som ett gott exempel. Av den anledningen inkluderade och defi-
nierade Davies et. al. en kreativ inlärningsmiljö (utifrån Jeffreys, 2006) vilken präglas 
av relevans, äganderätt till kunskap, styrning av inlärningsprocesser och innovation. 

 En forskningsöversikt om kreativitet av Scott, Leritz och Mumford (2004) 
visade att den effektiva instruktionen av vad som är kreativa färdigheter eller regler att 
förhålla sig till är centrala faktorer för en effektiv kreativitetsutbildning.  
Sammanfattning 
 För att sammanfatta de många rapporter som lyfter fram vikten av att utveckla 
kreativitet i skolan så saknas konkreta metoder som om de används på ett effektivt sätt 
skulle kunna bidra till att utveckla kognitiva förmågor i undervisningen. Genom ett 
växande samarbete mellan psykologer, neuroforskare och pedagoger har en ny 
akademisk disciplin vuxit fram som kallas Mind, Brain och Education (MBE). MBE 
skiljer sig från pedagogisk neurovetenskap, i det att den är inriktad på problemet med 
hur vi kan föra fynd från lärandevetenskaper i klassrummet (Larrison, 2013).  
Kreativitetsbegreppet  
 Runco (2007) amerikansk kreativitetsforskare vars empiriska arbete fokuserar på 
idé-generering och divergent tänkande, har föreslagit att man helt ska undvika ordet 
kreativitet som ett substantiv, det är använt i så många olika sammanhang att det blir 
svårt att använda det på ett begränsat men väldefinierat sätt som ger en gemensam 
förförståelse för vad det inbegriper i det aktuella sammanhanget.  
 Att skapa och att vara kreativ har ingen större definitionsskillnad i det engelska 
språket, ’to create’, ’to be creative’. På svenska finns inte den nära kopplingen mellan 
att skapa och att vara kreativ utan man kanske istället associerar ’skapa’ till något 
religiöst så som ’Gud skapade människan’. Att skapa kommer ursprungligen från att 
forma, det engelska ordet ’shape’ (SAOB). Att kreera och vägen till ’kreativ’ via 
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’kreaturlig’ frigör sammanhanget från det sakrala och var för några hundra år sedan 
något nedsättande, men har blivit kittet som numer ofta hänvisas till som framgångs-
faktor. 

 Konst i form av dans, musik eller bildframställning som ett sätt att uttrycka sig 
eller kommunicera, har funnits långt mycket längre än skriftspråket som är konstruerat 
som taktik för en rationellare kommunikationsstrategi. Det uttryck som sedan 1700-talet 
fått begreppet konst har alltid spelat en roll i människors liv som en alternativ form av 
kommunikation till verbalt språk som har varit till nytta för att hjälpa människor att 
förstå och kommunicera känslor (Levinson, 2005). En viktig egenskap hos ett konstverk 
är dess förmåga att innehålla många betydelser på olika perceptionsnivåer. Gelb (1997) 
som förespråkade hjärnkartan som ett effektivt verktyg för att dokumentera ett flöde 
eller en process återger Hadmards metastudie över matematikers arbetmetoder. Deras 
sätt att tänka var inte i ord eller siffror. Einstein var en av deltagarna i studien som 
citeras ” Språkets ord som de skrivs eller talas verkar inte spela någon roll i mina 
tankemekanismer, utan tankarna förlitar sig på mer eller mindre klara bilder av visuell 
och ibland kroppslig art.” (Gelb, 1997, s.153,154). 
 I en krönika om forskning och kreativitet av Kyaga (2015, 22 januari) läkare vid 
Karolinska institutet, uttrycker han ”att kreativitet är en egenskap som selekterats 
genom generationer av mänsklig evolution”. Vidare hänvisar han till en tysk forskare i 
artificiell intelligens, Schmidhuber som beskriver kreativitetens drivkraft i en grund-
läggande modell som utgår från att vi söker en estetisk upplevelse som belöning. I sitt 
resonemang om skönhet liknar Schmidhuber modernismen och särkilt formalismen 
utvecklad av Bell och Fry (1913) som söker efter den signifikanta formen som beskriv-
ning på objektiv skönhet. Kyaga, (2015, 22 januari) återger något liknande med det 
”som har den enklaste formen – för matematikern det kortaste beviset, för konstnären 
den teckning som med minst streck fångar essensen i bilden.” Där stannar dock inte 
drivkraften då det enklaste kanske inte alltid är det intressantaste utan man söker efter 
ett mönster vars dynamik även modernisternas konstteori kretsar kring. Kyaga (2015, 22 
januari) utrycker det som ”Ett mönster som tillåter vår hjärna att komprimera tidigare 
disparata intryck. Det är denna möjlighet till ’kompression’ av tidigare slumpartade 
stimuli som ger oss den estetiska upplevelsen, som i sin tur driver vår nyfikenhet och 
kreativitet.”  
 Både Kyaga (2014) och den danske forskaren Epstein (2015, september) 
förkastar dem som fortfarande beskriver fallenheter för färdigheter till antingen vänster 
eller höger hemisfär av hjärnan. Båda menar att det är ett allt för enkelt sätt att se på 
hjärnans dynamiska komplexitet. När man under 1960-talet undersökte individer med 
epilepsi kunde man även synliggöra andra aktiviteter i just höger hjärnhalva, likaså har 
man kunnat mäta aktivitet i höger hjärnalva i samband med kreativ läsning med hjälp av 
funktionell magnetresonanstomografi (fMRT). Därmed inte sagt att kreativitet är 
lokaliserat endast i höger sida utan snarare så som luktsinnet där man ännu inte kunnat 
synliggöra vilka delar som är involverade och interagerar, då de är så komplexa och 
många. 
Miljöaspekten för kreativitet 
 De aspekter av miljön som påverkansgrund för utfallet av ett händelseförlopp är 
både av abstrakt, social och fysisk karaktär. Att undervisa i kreativitet skulle kunna 
placeras inom ett kaosteoretiskt perspektiv, vars huvudkoncept är det dynamiska syste-
met. Sjösten (1997) menar att kaosteorin stödjer tanken att inlärning är en dynamisk 
växelverkansprocess, vilket kräver en icke linjär analys. Kullenberg beskriver vikten av 
sampel mellan miljö och individ för attt möjliggöra kreativitet. 
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Meningsupplevelser skapas kreativt utifrån den samspelande värld och kropp vi 
upplever dynamiskt. Utveckling sker också genom tänkande och reflektion, vilket detta 
kapitel kommer att uppehålla sig vid. Men inte heller här följer utveckling en linjär och 
förutbestämd logik med ett livsvärldsfenomenologiskt sätt att resonera. Förkroppsligade 
erfarenheter både formar och omformar personlig utveckling genom tid och rum. 
(Kullenberg, 2015, s.155) 

  
 De abstrakta kognitiva processerna är komplexa och interaktiva men kan 
förenklat illustreras genom ett flöde av bearbetningar från intryck, bearbetning och 
lagring, till uttryck. Utvecklingen av dessa sker omnipresent. Spolin (1986), en 
dramapedagogisk referens, som till skillnad från kognitiva teorier om lärande, ser det 
som att elevens utveckling framför allt styrs av en strävan efter belöning och 
undvikande av obehagskänslor. Spolin menar dessutom att man som lärare i allmänhet 
inte ska beskriva, utan man ska visa, eller förmå eleverna till att ’bara’ våga göra. ”The 
objective of the game is never the objective” (Spolin, 1986, s. 6).  
 Att kritiskt tänkande förutsätter en viss förståelse tycks forskningen vara enig 
kring. I kritiskt tänkande är ett argument ett påstående som: är en uppfattning eller 
slutsats, som stöds av ett skäl eller premiss som syftar till att vara övertygande enligt 
Larsson (2013, s. 107). Larsson uttrycker det som även Chua (2010)  kommit fram till 
att för att man ska kunna utveckla elevernas förmåga att tänka kritiskt måste man förstå 
hur eleverna uppfattar ett problem och sedan utgå från den förståelsen. Resultatet i 
Larssons avhandling visar att det centrala för kritiskt tänkande är förståelsen av 
uppgiften för att tänka kritiskt i förhållande till den.  
 Egidius (Psykologiguiden) beskriver kreativitet i liknande termer som Guilford, 
som en nyskapande aktivitet eller förmåga. I det kreativa tänkandet kan man urskilja 
fyra komponenter: (a) lätthet att komma på nya idéer, (b) rörlighet, (c) originalitet och 
(d) konstruktiv bearbetning. Kreativa människor tänker bortom det konventionella 
genom att de prövar andra perspektiv. Att den fysiska miljön spelar roll för kreativitet 
har förståtts av framgångsrika företag som exempelvis Google. Runco hänvisar till 
Wallach och Kogan som 1965 upptäckte något som gränsar till den fysiska miljön. Som 
en bieffekt till deras undersöknig som studerade sambandet mellan kreativitet och 
intelligens genom att testa konvergent och divergent tänkande, kom man fram till att 
alla blir kreativare i en lekfull miljö.  Runco menar att om man verkligen vill mäta 
kreativitet så bör man göra det i ett icke testliknande sammanhang (2007, s. 3).  

Kreativitetens baksida 
 När man använder sig av den kreativa processen, något som är vanligt före-
kommande i konstnärliga sammanhang, så kan man höra uttryck som att den värks 
fram, att det är kaos emellanåt men att processens progress leder fram till ett kreativt 
resultat.  Det tycks inte vara något som politiker tagit fasta på då man frammanar ökat 
kreativitetsresultat i läroplanen (Skolverket, 2011).  
 När missbrukare av exempelvis amfetamin studerats så vet man enligt Kyaga 
(2011, 30 oktober) att intag av amfetamin kan leda både till psykotiska symtom och till 
ett snabbt och fritt tänkande. I detta fall så är det dopaminet som påverkas. Denna 
neuro-transmittor är avgörande för hjärnans belöningssystem och motivation som i sin 
tur skapar grund för kreativitet. En grundförutsättning för psykossjukdom har föreslagits 
vara förlusten av det filter som vår verklighet möter innan det når medvetandet. 
Därigenom skulle människor med benägenhet för psykoser kunna tolkas som att de har 
tillgång till fler intryck och associationer på grund av att de saknar filter för hur de tar in 
sin verklighet. De tycks få problem med att tolka verkligheten på ett funktionellt sätt. 
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 Kyaga (2011, 30 oktober) menar att om psykisk sjukdom av genetiska orsaker 
har samband med kreativitet så skulle med tiden en balans kunna uppstå.  
Den fortsatta förekomsten av psykisk sjukdom upprätthålls av de fördelar den ökade 
kreativiteten ger. Sambandet skulle därmed ge svar på ett hundraårigt mysterium kallat 
fertilitetsparadoxen: psykisk sjukdom har en stark genetisk komponent, och personer 
med allvarlig psykisk sjukdom har färre barn än befolkningen i övrigt. Hur kan 
sjukdomarna trots det finnas kvar? Ur ett evolutionärt perspektiv borde de gener som 
orsakar sjukdomarna successivt ha försvunnit. Kan svaret vara en skör balans mellan 
kreativitetens fördelar och de psykiska sjukdomarnas negativa följder? 

Den kreativa förmågan till anpassning har varit avgörande för överlevnad medan den 
kreativa förmågan till stordåd, det genialiskt kreativa skapandet balanserar hårfint 
mellan succe eller exkludering i samhället.  
 Patienter med schizofreni och bipolär sjukdom väljer ibland att inte medicinera 
då de tycks förlora sin kreativa förmåga då (Kyaga, 2011, 30 oktober). Detta tycks då 
styrka att genialitet är omöjligt utan galenskap. Det kan vara förklaringen till varför 
genetiska polymorfismer som rör allvarliga psykiska störningar fortfarande förekommer 
i genpoolen av en befolkning enligt Kéri (2009) som menar att dessa genetiska 
variationer kan ha en positiv inverkan på psykologiska funktioner.  I en studie med en 
urvalsgrupp på 128 deltagare har Kéri visat att en biologiskt relevant polymorfism av 
promotorregionen av neuregulin 1 genen är förknippad med kreativitet hos personer 
med hög intellektuell förmåga. Det har rapporterats att en minskning av prefrontala 
funktioner kan leda till kreativa toppar i starkt fungerande människor, även om de är i 
ett förstadium till en svår neuro-degenerativ sjukdom (Kéri 2009 hänvisar till Seeley et 
al., 2008).  
Syftet med undervisningen i Sverige  
 Förutom det som står skrivet i kursplanen, är syftet att upplåta möjligheten till 
en fördjupad förståelse. Williams (2013) har beskrivit fem nyckelstrategier för 
utvärdering som går i linje med kognitionsvetenskapen avseende kontinuerlig 
bedömning för att synliggöra utvecklingen och de uppsatta målen, som ett effektivt 
verktyg för kvalitetssäkring. Murphy och Ivinson (2005) hänvisar till förförståelse i sin 
forskning avseende formativ bedömning där de understryker vikten av en gemensam 
förförståelse där ”lärare och elever gemensamt rekonstruerar kunskap genom 
interaktion” (sid. 186).   

Strategi och taktik som definitionsuttryck 
 Strategi har sitt ursprung i krigskonsten, det kommer av grekiska och den 
ursprungliga betydelsen är att vara general och därmed ansvara för den övergripande 
planeringen i ett krig. Vad som ses som strategisk från en synpunkt kan ses som taktisk 
från en annan; (Mintzberg, Ahlberg & Lampel, 1998) ”att anpassa sig till förändrade 
förhållanden och med förändringar i synen på vilka medel som krävs för att nå ett 
önskat resultat”. En strategi är i allmänhet formulerad som riktlinjer som bör följas för 
att man ska nå uppställda mål. Inom ramen för dessa riktlinjer väljer man sedan 
beroende på verksamhetens olika delar en taktik att nå målen med. Det finns många 
definitioner av strategi och begreppet är relativt men beslutsgrunden är densamma 
nämligen om resurser och hur dessa distribueras. Målet med strategin som ett koncept är 
att hitta ett systematiskt sätt att fatta beslut och därmed utföra dem i enlighet med detta. 
Strategi är vad man ska göra medan taktik är hur man gör det, dvs tillvägagångssättet 
som i sin tur leder till val och tillämpning av speciella metoder. 

 Mintzberg et al. (1998) beskriver olika typer av strategi. Först som en plan, där 
strategi definieras som en guide inför ett uppdrag i en oviss framtid, med betoning på att 
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man aldrig kan ha kontroll över vilket tillvägagångssätt som lämpar sig bäst, beroende 
på nu och sedan. Mintzberg et al. menar att denna uppfattning, myntad av George 
Steiner, är en av de äldsta och vanligaste beskrivningarna av strategi. Den andra är 
strategi som ett mönster där fokus skiftar från den ursprungliga avsikten mot vad som 
egentligen händer och där utförandet ändras då målet förändras. ”Strategier måste 
ändras då målen justeras för att rymma en föränderlig verklighet.” Detta innebär att 
strategin förstås först i efterhand genom en analys av mönster av tidigare beslut och 
handlingar. Strategi och taktik överlappar varandra och definieras som en manöver för 
att förvirra en konkurrent. I detta fall är avsikten att ändra eller förhindra att vissa 
förmodade framtida utfall snarare än att uppnå det, planera för det eller anpassa sig till 
det.  

 Taktik kommer av grekiskans taktikē, konsten att ställa upp en här till strid och 
är den del som behandlar truppernas användning i själva striden. Taktik handlar om 
truppens formation, röresle, enskilda vapen och gemensam utrustning men också själva 
utförandets effektivitet. 

 I den svenska läroplanen (Skolverket, 2011) för grundskolan nämns strateg* 193 
gånger men aldrig taktik. Tillvägagångssätt nämns drygt 50 gånger men då i 
betygskriterierna för bedömning. Överfört till skolans värld kan man uttrycka att de 
taktiska strategierna för att uppnå målen förmedlas av pedagogen utifrån den strategiske 
verksamhetsledaren. Att använda ’strategisk’ som begrepp i förmedlandet av en metod i 
en undervisningssituation utgår från eleven som general över sina egna tankar hellre än 
att applicera ett metakognitivt perspektiv på eleven som kräver en förmåga att distansera 
sig från sina egna automatiska funktion 

Kreativitetsdefinition för taktiken i fråga 
 Definitionen av kreativitet i den här studien bygger på Guilfords idé om 
divergent tänkande där han urskiljde fyra skalor för kreativitet: flöde, flexibilitet, 
originalitet och utarbetande. Då denna studie är utförd av en dramapedagog så har den 
kontextuella definitionen utformats till att inte fastna i mönster då dessa bygger på 
upprepning och därmed blir förutsägbara. Humor är en form av kreativitet som 
överraskar och roar. Dramapedagogikens kursplan enligt Skolverket (2015) ska bland 
annat behandla följande centrala innehåll: användning, organisation och uppföljning av 
dramapedagogiska övningar i pedagogiska sammanhang. Utveckling av fantasi och 
föreställningsförmåga genom dramapedagogiska övningar. Identiteter och roller i 
samspel. Olika former av rollspel. Människors samspel i grupp. Drama som konflikt-
hanteringsmetod. 

Syfte 
 Huvudsyftet med den här undersökningen är att pröva huruvida två olika 
pedagogiska förhållningssätt inför att undervisa i kreativitet kommer att skilja sig åt. Ett 
annat syfte med studien är att synliggöra koncepten för eleverna i undervisningen.  

Hypotes 
 Experimentgruppen som får tillgång till taktiken i strategin för hur man förhåller 
sig till kreativitet, kommer att producera mer kreativa ideer än kontrollgruppen som inte 
får tillgång till någon sådan vare sig strategi eller taktik. 

Frågeställningar 
 Kan ett strategiskt verktyg och dess kriterier i en viss situation brukas som ett 
kognitivt verktyg för att höja elevernas förmåga i kreativt tänkande? Kan ett kognitivt 
verktygs giltighet avseende taktisk strategi för att tänka kreativt och dess reliabilitet 
mätas genom ett test av visuell karaktär?  
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     Metod 
 Utgångspunkten för min undervisning i kreativitet är att upplåta möjligheten till 
en fördjupad förståelse. Mina referenser hamnar inom det kognitionsvetenskapliga 
spektrat. Det mångåriga projektet, Zero, som genererat en praktisk metod för att 
undervisa för förståelse bygger på Gardners teori, (Blythe, 1998; Jönsson, 2013, s. 136) 
om den multimodala intelligensen. Därtill kan William (2013) fem nyckelstrategier för 
utvärdering nämnas, som går i linje med kognitionsvetenskapen avseende kontinuerlig 
bedömning för att synliggöra progressionen mot måluppfyllelse som ett effektivt 
verktyg för kvalitetssäkring. Dessa tar hänsyn till vissa aspekter av de fynd som den 
forskningsöversikt över kreativitet som Scott, Leritz och Mumford (2004) redovisade. 
Att den effektiva instruktionen av vad som är kreativa färdigheter eller regler att 
förhålla sig till är centrala faktorer för att eleverna ska förstå och lära sig något. Då mitt 
skolämne är drama, blir innehållet en närmast paradox till kognitionsvetenskapen, då 
känslor och sinnesstämningar är ett centralt innehåll i dramalektionerna, medan 
kognitionsvetenskapen hittills separerat känslorna i sina teoretiska modeller. Murphy 
och Ivinson (2005) hänvisar till ett vidare begrepp i sin forskning Teacher Development, 
avseende formativ bedömning och de understryker vikten av förförståelse och att ”lärare 
och elever gemensamt rekonstruerar kunskap genom interaktion” (2005, s. 186).  

 Två olika pedagogiska utgångspunkter för att undervisa i kreativitet kommer att 
prövas i ett kvasiexperiment med en mellanindividdesign. ”Ett (äkta) experiment 
kännetecknas av två saker, kontroll och randomisering.” (Borg & Westerdal, s. 13). Det 
gemensamma för grupperna är pedagogen och den kreativa miljön. Gemensamt för båda 
tillväga-gångssätten är även att undersöka förförståelsen hos individerna i gruppen 
avseende kreativitet genom en enkät. Därefter följer ett ’non-verbal’ kreativitetstest. 
Skillnaden mellan gruppernas stimuli är att experimentgruppen får strategier för hur de 
ska förhålla sig till kreativitet.  

Förförståelse avseende konceptbaserad undervisning.  
 En utgångspunkt för den här studien är förförståelsen för begrepp, vilket har 
understrukits av de aktuella rapporter jag tidigare hänvisat till.  
 I en konceptbaserad läroplan bearbetar eleverna fakta genom sin personliga 
tankeförmåga, vilken man inom IB kallar för det ’konceptuella sinnet’, (ibo.org, 2013). 
Inom IB är makrobegrepp sådana som överskrider ämnesdiscipliner medan nyckel-
begreppen underlättar överföringen av kunskap över tid, i olika kulturer och 
sammanhang. Den förståelse man bygger beror på förmågan att se de likheter och 
skillnader i termer av begrepp och deras uttryck på ett globalt plan, oavsett om de är 
sociala, politiska, ekonomiska eller geografiska.  

 Följande frågor kommer att ställas till eleverna i båda grupperna i en inledande 
enkät. Det var tre stängda och en halvöppen fråga med begränsningen att den skulle 
bestå av en mening. Anledningen till att jag begränsade svarsmöjligheten var för att 
materialet inte skulle svälla och det fick eleverna att formulera sig koncist. Dessutom är 
det ett sätt att kunna jämföra deras svar med varandra. 
1. Vet du vad kreativitet är? Svara antingen ja eller nej. 
2. Om du svarade ja på första frågan kan du då beskriva vad det är? Svara antingen ja eller nej. 
3. Om du svarade ja på andra frågan beskriv kreativitet i en mening. 
4 Kan man mäta kreativitet? Svara antingen ja eller nej. 
 
Underlaget jag får in betraktas som förförståelsen mätt i graden av definition av vad 
kreativitet är. Detta har då genomförts på ett insamlande sätt av läraren som formulerat 
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frågorna, utan att erbjuda några egentliga verktyg för individen, annat än att redogöra 
för vad man tidigare kände till. 
 Testet som sedan följer är till för att fördjupa förståelsen för kreativitet och ge 
eleverna konkreta verktyg för att tänka kreativt varpå de kan reflektera för att sedan 
kunna generalisera i enlighet med Lipman med flera. Det är en formativ bedömning, 
eleverna har med andra ord inte kunnat förbereda sig inför testet. 
Deltagare 
 Både kontroll- och kvasiexperimentgruppen (fortsättningsvis kallad experiment-
gruppen) är ett bekvämligehtsurval från den skola jag jobbar vid, men det är inte elever 
som jag undervisar för tillfället. Det är ett aktivt val för att undvika eventuella 
bakomliggande faktorer på grund av beroendeförhållande avseende prestation och 
bedömning i form av betyg. Deltagarna kommer från årskurs 9 där det råder balans 
mellan könen men vars etniska bakgrund varierar. De kunde anmäla sig frivilligt varför 
de deltagare som är med i detta experiment är de som först skrev upp sig. Jag gjorde en 
lista för pojkar och en för flickor. När den var full kontaktade jag eleverna gruppvis, (ett 
testtillfälle för varje deltagare gruppvis i antingen kontroll- eller experimentgruppen).  
De visste inte att det skulle handla om kreativitet. 

 Kontrollgruppen. Femton deltagare varav åtta pojkar och sju flickor. En elev 
från Australien, Spanien, Tyskland, Italian, Portugal, Mongoliet, Kenya, Angola, 
Brasilien, två elever från Sverige, och fyra från USA. 
 Experimentgruppen. Femton deltagare varav åtta pojkar och sju flickor. En från 
Belgien, Serbien, Danmark, Portugal, Sydafrika, Japan, Egypten, Korea och två från 
USA och två från Italien samt tre från Sverige. 

 Ett visst kritiskt förhållningssätt förutsätts hos deltagarna då skolan är en IB-
certifierad skola. Det betyder att skolan har en konceptbaserad läroplan som skolor i 
olika delar av världen följer.  Det innebär att man kan flytta till en ny skola med jämna 
mellanrum, vilket är fallet med våra elever, och ändå få en kontinuerlig undervisning 
som man känner igen sig i. Eleverna har en förförståelse avseende koncept som begrepp 
med hänvisning till Ericksons (2008) definition: tidlös, universell, abstrakt, represe-
nterande och som kan beskrivas med ett eller två ord. 
 Etiskt förhållningssätt. En grundläggande etisk princip i samband med forskning 
är att det är viktigt att den som är inblandad i en studie själv kan välja att vara med. Med 
utgångspunkt av Mittuniversitetetets forskningsetiska kommitté (2012) utformades ett 
brev. På det sättet har elevgrupperna i den här studien tillfrågats om de vill vara med i 
ett kvasiexperiment som sker under deras lunchrast. Eleverna kommer att vara anonyma 
i rapporten och kommer att få tillgång till resultatet. Ett ställföreträdande samtycke 
genom föräldrarna till eleverna som är i femtonårsåldern inhämtades i form av ett 
informationsbrev innan studien påbörjades, vilken även godkändes av rektor innan jag 
hörde mig för med frivilliga elever. 

Instrument 
 Chua utgick från Watson och Glasers test från 1925 för bedömning av kritiskt 
tänkande. Då testet fortfarande används kan man dra slutsatsen av att det finns ett värde 
i testet, annars skulle det vara bortglömt. I kombination med Watson-Glaser testet 
använde Chua sig av Torrance-testet (TTCT) för att mäta kreativitet. TTCT bygger på 
Guilfords idé om divergent tänkande. Guilford urskiljde fyra skalor för att fastställa 
kreativetet. Flöde: Det totala antalet tolkningsbara, meningsfulla, och relevanta idéer 
som genereras som svar på stimuli. Flexibilitet: Antalet olika typer av relevanta svar. 
Originalitet: Den statistiska sällsyntheten i svaren. Utarbetande: Mängden detaljer i 
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svaren. Flexibilitet kom att elimineras från den senare upplagan av TTCT avseende icke 
verbala test. Istället fördes öppenhet (baserat på gestaltpsykologi) och abstraktion in 
som två nya skalor. Cramond och Kim (2008) som undersökt TTCT skalans utveckling 
ställer sig kritiska till vissa skalor som saknar empirisk grund. Framför allt trovärdig-
heten i poängsättningen för originalitet. De jämför de förteckningar som finns 1984 och 
sedan i den reviderade versionen 1998 och menar att de inte överensstämmer. Cramond 
och Kim hävdar att på 14 år borde de modifierats samt att då de är amerikanska kanske 
de inte kan överföras till andra länder. De menar att andra kulturer kan ge missvisande 
resultat om man inte samtidigt har tilllräckligt många normgrupper för den specifika 
kulturen utan utgår från den amerikanska listan (Cramond & Kim 2008). 
 Förförståelse. Genom en inledande enkät med olika svarsalternativ för var och 
en av deltagarna att fylla i individuellt. Dessa frågesvar kodades utifrån Guilfords fyra 
kriterier: flöde, flexibilitet, originalitet och utarbetande.  

 ”30 Circle Test”. McKim's ”30 Circles Test” har användts med en modifierad 
bedömningsskala då testet endast mäter flödet av ideer utan vidare kodning eller 
kategorisering. Kategorierna är storlek, miljö, perspektiv, material och utifall 
omprövning av dessa kriterier skett vid flera tillfällen som en indikator på kreativt 
tänkande. Om man i processen fastnat i ett mönster har man brustit i kreativiteten enligt 
detta poängsystem. För detaljer, se bilaga 1. ”Räknemall för poängsättning av 20 
cirklar”. Formuläret har 20 cirklar i 5 rader med 4 cirklar per rad. Man får 1 poäng för 
varje ifylld cirklel som kommunicerar en idé.  

 Variant på TTCTs kategorier. Genom en egen utarbetad ide om hur man kan 
bedöma kreativitetskvalitet i ideérna förutom själva ideflödet. Man får 5 poäng för olika 
storlek (max 20).  Två poäng för alla olika miljöer (antal x 2) exempelvis rymden, 
hemmet, naturen osv. 5 poäng för olika perspektiv (max 15). Två poäng för alla olika 
material (antal x 2) exempelvis, artificiellt eller biologiskt. För ytterligare information 
se bilaga 3 ”Elevexempel”. 

Procedur 
 Utförandet skedde under lunchtid för eleverna vid en skola i Sverige. Deltagarna 
i två grupper om 15 elever vardera, vid två olika dagar efter varandra besvarade inled-
ningsvis frågor om kreativitet för att fastställa att grupperna inte skiljde sig signifikant i 
förförståelse. Därpå vid samma tillfälle för vardera gruppen genomfördes ”30 circles 
Test”. Eleverna fick informationen att syftet är att försöka förstå ett koncept genom att 
fysiskt göra genom att rita utifrån den egna erfarenheten. Testet bestod av A4-formulär 
med rader av ihåliga cirklar och varsin blyertspenna. Testet liknar en av aspekterna av 
TTCT som Chua använde sig av 2010 och som Keri hänvisar till 2009. Det här aktuella 
testet utformades av McKim vid Stanford Design Program som undervisade i”Visual 
Thinking” som syftade till att stimulera kreativiteten, (Stanford, 2015). McKim var 
samtida med Guilford: 
 

O   O   O   O    

O   O   O   O    

O   O   O   O     

O   O   O   O        

O   O   O   O      Figur 1. ’30 circles Test’ (A4). 

 Information till båda grupperna. Här följer den muntliga informationen som 
gavs till eleverna innan de började med testet: 



  Att skapa utrymme för kreativitet 

 13 

Försök vara så kreativ som möjligt och omvandla följande cirklar till olika objekt. 
Betrakta varje cirkel som ett enskilt objekt och sammanfoga dem inte. Varje cirkel i sig 
ska alltså omvandlas till något annat.  

 För att illustrera detta ritades på whiteboardtavlan en cirkel med två små cirklar i 
mitten likt en knapp i ett klädesplagg med förklaringen ”Här omvandlades en cirkel till 
att bli en knapp i ett klädesplagg”. Därpå följde denna muntliga instruktion: 
Ni kommer att bedömas i kreativitet utifrån den idé som ni skissat, varför den som är 
mottagare, måste förstå vad ni ritat, det är med andra ord inte någon artistisk 
bedömning. Ni får inte prata med varandra och ni får tjugo minuter på er. När tjugo 
minuter har gått kommer formulären att samlas in och vi är klara med försöket för den 
här gången men vi kommer att gå igenom resultatet veckan därpå vid samma tillfälle. 

 Ytterligare information till experimentgruppen. Med experimentgruppen om 15 
deltagare kom testet att gå till på samma sätt men med en strategi för hur man kan tänka 
kreativt. Om man lyckas tänka nytt, med hänvisning till det som senare poängsätts vid 
varje cirkeltillfälle under hela sessionen, har man i detta läge visat på grundläggande 
kreativitet i sitt tänkande. En knapp, en sol, ett cykelhjul, en vigselring, ett avloppsrör, 
en kikare, en manet, alla dessa visar på nytänkande utan att fastna i olika sorters hjul 
eller olika sorters optiska sikten, man söker vidare i tanken på ett nyskapande sätt.  
 Uppföljning av resultatet. Till nästkommande tillfälle vilket skedde en vecka 
senare hade uppgifterna granskats med hjälp av en kodningsmall (bilaga 1) utifrån om 
eleverna förhållit sig till storlek, miljö, perspektiv, material och om de omprövat dessa 
kriterier vid flera tillfällen.  Om man i processen fastnat i ett mönster hade man brustit i 
kreativitet enligt den aktuella definitionen av kreativitet. En diskussion kring resultatet 
för att knyta an till det som Larsson (2013) och Chua (2010)  uttrycker som centralt för 
att utveckla elevernas förmåga att tänka kritiskt. Diskussionen synliggör elevernas 
förståelse för uppgiften och tjänade som en kompleterande bild av experimentet.  
 Statistisk analys. Med ett t-test avgjorde om gruppernas medelvärde skiljde sig 
signifikant åt. Kreativitet och innehållsvaliditet bör problematiseras då kreativitet är ett 
så vitt begrepp och värderas olika beroende på situation. Avseende denna kontext så är 
det, i egenskap av dramalärare, som definitionen gjorts med hänsyn till teater och 
underhållning. I det här sammanhanget är kreativitet något som är nytt, ett 
överraskningsmoment, på så vis att det är oväntat och på så sätt kan poängsystemet 
tjäna detta syfte. 

Utarbetade kategorier för att bedöma kreativitet 
 I processen av kodning klargjorde jag hur gränsdragning för kategorier skapades 
och hur förhållningssättet till dessa skedde på ett konsekvent sätt. Tillgång till den lista 
som TTCT nyttjar fanns ej utan en specifik för detta sammanhang skapades.  

 Materialkategorin. Till en början identifierades följande material från 
deltagarnas svarsalternativ vilka omvandlades till två poäng vardera: Organiskt, 
biologiskt, abstrakt, konstgjort, metall, berg/sten, gummi, träslag, glas, tyg, vatten, 
betong, pigment och keramik. 

 Vissa tycktes som mer betydelsefulla trots detta kunde de ingå i en redan 
befintlig kategori, såsom gummi, träslag, tyg, och keramik. Därför sammanfördes de två 
första i organiskt och de två sista i konstgjorda. Dessutom tillkom en ny kategori, 
geologisk istället för berg/sten. Även glas och betong kunde ingå i antingen konstgjord 
eller geologisk. Följande kategorier definierades som egna kategorier för material: 
Organiskt, biologiskt, geologiskt, metaller, konstgjort och abstrakt. Om deltagaren 
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använde det flera gånger fick de ändå bara poäng för kategorin vid ett tillfälle. Det 
betyder att man kan få max poäng i kategorin för material 6x2=12.  

 
Figur 2. Elevexempel.  

För att ytterligare förstå bedömningen se bilaga 2 ”Elevexempel som bedömts” eller 
tabell 2 som strax följer. 

 Kategorin för miljö eller sammanhang. Inom miljö eller sammanhang 
uppfattades först följande kategorier: Natur, djur, människa, (även om människa också 
är ett djur), symboler, verktyg, mat, godis, sport, lek, smycken, rymden, hemmet, konst, 
kläder, pengar, fortskaffning. Några av dessa kategorier slogs samman även här. Godis 
fick ingå i mat och döps om till livsmedel, lek fick ingå i sport och smycken fick ingå i 
kläder. Pengar är ett redskap och kunde därför ingå i verktyg. Följande kategorier 
kvarstod då: Natur, djur, människa, symboler, verktyg, livsmedel, sport och lek, kläder 
med attribut, konstverk, fort-skaffning och domestik. Det betyder att man kan få max 
poäng i kategorin för material 11x2=22. 
 Perspektivkategorin. Inledningsvis planerades fyra olika perspektiv, grod och 
fågel men även ett introvert och ett extrovert. Det blev alldeles för svårt att begränsa och 
bedöma detta varför endast grod-, framifrån- och fågelperspektiv fick kvarstå. Det 
betyder att man kunde få max 3 möjligheter att få poäng med tanke på perspektiv. Dessa 
fick då ett högre poängtal, nämligen 3x5=15. 
 Storlekskategorin. Samma problem med gränssättning förekom för storlek. Till 
en början var det tänkt att förekomma fem olika gränser för storlek: mikro, mini, medel, 
maxi och makro. För att göra det mer konsekvent och minska risken för ojämn 
bedömning förenklades storleksgrupperna till 4 stycken. Mikro, mini, medel, och 
makro. Det betyder att man kunde få max 4 möjligheter att få poäng med tanke på 
storlek. Dessa får då ett högre poängtal i likhet med perspektiv, nämligen 4x5=20. 
 Sammanfattningsvis. Det innebar att man förutom sina ideér som man förmedlat 
kunde få dessa gånger 1 poäng plus maximalt 69 poäng (material 12 p, miljö 22 p, 
perspektiv 15 p, storlek 20 p).  För rådata se bilaga 2 och för elevexempel se bilaga 3.  

Tabell 1.  
Kategorier för bedömning 
Material Miljö Perspektiv Storlek 
organiskt  natur grod mikro 
biologiskt djur framifrån medel 
geologiskt människa fågel max 
metall symboler  makro 
konstgjort verktyg   
abstrakt livsmedel   
 sport/lek   
 kläder/attribut   
 konstverk   
 fortskaffning   
 domestik   
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Resultat 

Kontrollgruppens förförståelse  
Av frågorna som gruppen besvarade så var det 2 deltagare som inte visste vad 
kreativitet var och 13 som ansåg sig veta vad det var. Av dessa 13 var det endast 5 som 
kunde förklara vad det var:  
”Creativity is the tendence to create artistic or original ideas.” 
 ”Creativity is where you use your imagination to express yourself in unique ways.”  
”Creativity is being ones self and not thinking inside the box.”  
”It’s using imagination and coming up with original ideas.”  
”… is when you use your surroundings and other factors for inspiration to come up 
with something new.” 
 Utifrån Egidius formulering av kreativitet som (a) lätthet att komma på nya 
idéer, (b) rörlighet, (c) originalitet och (d) konstruktiv bearbetning sorterades uttrycken 
av kreativitet skrivna av eleverna. Dessa kategorier sammanfaller med TTCT som 
initialt byggde på Guilfords definition: (a) flöde; 22%, (b) flexibilitet; 11%, (c) 
originalitet; 56% och (d) utarbetande; 11%.  Av de 15 eleverna så var det endast en som 
trodde att man kunde mäta krea-tivitet, en som svarade ’kanske’ fast svarsalternativen 
var antingen ja eller nej och övriga 13 svarade nej. För resultat av fråga 1, 2 och 4, se 
tabell 1 (sid 17). 
Experimentgruppens förförståelse 
 Eleverna i experimentgruppen som fick en muntlig taktik för hur de skulle 
förhålla sig till kreativitetsbegreppet, så som nytänkande avseende miljö, sammanhang, 
perspektiv och storlek kom att svara annorlunda. Samtliga 15 ansåg sig veta vad 
kreativitet var. Av dessa tyckte samtliga att de dessutom kunde förklara vad kreativitet 
var i en mening:  
”It is the variety of ideas that are unique.”  
”Creativity is ideas people can have.” 
 ”How broad minded and different ideas people have, for example how many ideas 
someone have to solve a problem.” 
 ”To think out of the box.”  
”Creativity is the act of thinking positively and thinking of new ideas.”  
”The ability to express yourself to make original ideas without them being dampened by 
what others could think.”  
”Thinking outside of the box”  
”The ability to create something from your imagination.”  
”Creativity is thinking outside the box.”  
”It is once form of art or expression A way of thinking that can be expresse through 
art”  
”It is ones ideas in an artistric sense that is usally unique.”  
”Being creative is thinking out of the box.”  
”Creativity is a way to express yourself to the world” 
 ”Thinking outside the box”  
”Creativity is the thinking process or ideas that one has deviated from the norm 
allowing then to create in original ways.”   
Svaren från experimentgruppen har också analyserats utifrån Egidius/Guilfords 
formulering av kreativitet som (a) lätthet att komma på nya idéer/flöde; 28% (b) 
rörlighet/flexibilitet; 28% (c) originalitet; 33% (d) konstruktiv bearbetning/utarbetande; 
11%  Svaren skiljde sig inte nämnvärt åt i de olika grupperna. Av de 15 eleverna så var 



  Att skapa utrymme för kreativitet 

 16 

det endast 6 som trodde att man kunde mäta kreativitet, övriga 9 svarade nej. För 
resultat av fråga 1, 2 och 4, se tabell nedan. 
Förförståelsen för båda grupperna  
 Av de fyra frågorna som ställdes inför experimentet har här fråga 1, 2 och 4 
sammanställts i en tabell. Det framgår att experimentgruppen tycks äga en större 
förförståelse för kreativitet men skillnaden är inte problematisk för experimentets 
karaktär. 

Tabell 2. 
Förförståelse av kreativitet som ett koncept fråga 1, 2, 4 
Fråga Kontrollgr. 

Ja          Nej 

Experimentgr. 

  Ja             Nej 

1. Vet du vad kreativitet är? Svara antingen ja eller nej. 13 2 15 0 

2. Om du svarade ja på första frågan kan du då beskriva vad 
det är? Svara antingen ja eller nej. 

5 8 15 0 

4 Kan man mäta kreativitet? Svara antingen ja eller nej. 1* 13 6 9 

 Outside the box. Det framkom av elevernas formuleringar att av samtliga 30 
elever (båda grupperna) så har sex elever uttryck att kreativitet är att tänka utanför 
boxen. Det var ingen av eleverna som visste hur uttrycket från början kom till dem som 
en metafor för kreativitet. 
 Deskriptiv statistik för varje grupp. Värdena för kontrollgruppen gällande 
samtliga kategorier M 93,4 SD 11,0 SE 2,8. Värdena för experimentgruppens 
sammanlagda kategorier var M 104,1, SD 10.5 SE 2,7. Nedan följer en tabell med 
totalpoäng för varje grupp och kategori där det tydligt framgår att experimentgruppen 
visade tecken på en förhöjd kreativitet i förhållande till kontrollgruppen som inte fått 
någon taktik för hur de skulle förhålla sig till idéflödet. 
Tabell 3.  
Totalpoäng för varje grupp och kategori  
Kategori   Kontrollgr.   Experimentgr. 

Ideer	   448	   542	  

Material	   172	   176	  

Miljö	   262	   318	  

Storlek	   295	   300	  

Perspektiv	   225	   225	  

 

 Inferentiell statistik. Med ett independent-samples t-test för de sammanslagna 
kategorierna för varje grupp, synliggörs att experimentgruppen, som hade fått tillgång 
till ett taktiskt tillvägagångssätt, producerade signifikant fler kreativa ideer än 
kontrollgruppen, en tvåsidig 95 % signifikansnivå; t(28) = -2.72, p = .011. Kategorierna 
för perspektiv och storlek var verkningslösa för att visa någon signifikant skillnad 
mellan grupperna. 

  

                                                        
* En av deltagarna svarade kanske trots att detta inte fanns som svarsalternativ. 
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      Diskussion 
 Den skillnad som uppstod mellan grupperna på grund av att en av grupperna fick 
större insikt i vad kreativitet i det här sammanhanget var och en taktik att förhålla sig 
till, stödjer vad Sefton-Green et al. (2010) har kommit fram till. Så som att uppgiften 
måste kännas autentisk i förhållande till vad den avser att uppfylla. Likaså hur läraren 
instruerar eleverna och att de får vara delaktiga i processen. 

 Kontrollgruppen. Deltagarna fick tillbaka sina formulär. Diskussionen kom inte 
igång. Eleverna fokuserade på siffror och skillnad mellan varandra hellre än mellan sig 
själv och de kategorier som jag nu förklarade för eleverna. De hade inte prövat dem i 
praktiken, utan fick höra dem av mig efter försöket, varför de inte tycktes kunna förhålla 
sig till dem som ett redskap för att besluta och sortera. De var för upptagna av att ta 
emot ett besked om en bedömning från min sida som var bortom deras kontroll och 
medverkan. De ryckte på axlarna, suckade, visade i kroppspråket på en nonchalans som 
att de inte brydde sig. Jag förklarade för dem ursprunget till uttrycket ”thinking outside 
the box”. Det kändes inte som att de tog informationen om ”outside the box” på ett 
konstruktivt sätt då det fanns en allmän besvikelse i rummet. Jag tackade dem för 
deltagandet och hoppades att det ändå hade varit givande för dem. 
 Experimentgruppen. Även om jag hade ett poängsystem tycktes inte eleverna ta 
vid sig av låga poäng, då de verkade fokusera på den nya strategin de hade lärt sig. De 
tog vara på möjligheten att förhandla kring tolkningen för vad som var mallen 
konstruerad av mig. En elev förstod inte varför hen inte fått mer poäng. Eleven hade 
gjort en fotboll, en tennisboll och en badboll. Jag förklarade ”Du har varit kreativ när du 
gjorde fotbollen men sedan har du tänkt i samma bana, du har inte förflyttat dig från 
cirkeln som en boll.” I exemplet ovan med 3 bollar där maxpoäng kunde vara 45 poäng 
(3 för idé, 15 för storlek, 6 för miljö, 15 för perspektiv, 6 för material) fick eleven 17 
poäng. Ett för varje cirkel som representerade en idé, men bara fem för storlek, två för 
miljö, fem för perspektiv och två extra för material. Jag ber eleverna se över sina 
resultat för att se om jag rättat dem enligt instruktionen som de tidigare fått del av 
muntligt. Några elever bryr sig inte och jag påminner dem om att det här var ett 
experiment i kreativitet. Då säger en elev, ”Aha det är det här som är själva testet”. Då 
uppstår turbulens i rummet, alla börjar kritiskt granska huruvida jag verkligen varit 
konsekvent och en diskussion uppstår för gränsdragning och huruvida något är 
konsekvent eller inte. Jag köpslår om poängen och i de flesta fall antar jag elevens 
förhandlingsargument genom att lägga till poäng till elevens formulär. Dessa poäng har 
inte tagits med i den här resultatdelen i jämförelsen mot kontrollgruppen. Jag avslutade 
mötet med eleverna genom att informera dem om uttrycket ”thinking outside the box” 
vilket föll i bättre jord än för kontrollgruppen. Avslutningsvis tackade jag dem för 
deltagandet och hoppades att det varit givande för dem. 

Reflektion med eleverna 
 ”Outside the box” som uttryck för kreativitet kommer från ett gammalt pussel. 
Det illustreras ofta i böcker för kognition eller organisations-kunskap.  Målet med 
uppgiften är att länka alla 9 punkter med fyra raka linjer eller färre, utan att lyfta pennan 
och utan att spåra samma linje mer än en gång. En lösning visas i slutet av detta arbete. 

    Figur 3. Vad kan vara ett möjligt svar om man går utanför “boxen”?      
                 (Ahrenfeldt, 1995). 
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 Eleverna i kontrollgruppen som inte fick någon strategi för hur de skulle svara 
var positiva till att utföra uppgiften. De förstod inte först vad det var för mening med 
uppgiften. Jag försökte förklara att det egentligen inte var något test utan en 
undersökning, en typ av experiment. ”Jaha” svarade en elev då, ”är det en lek?” 
(skolspråket är helt på engelska och då använde hen ordet ’game’ som inte låter fullt så 
barnsligt som på svenska). ”Ja precis” svarade jag och så fortsatte vi.  
 De poäng som egentligen inte fyllde någon annan funktion än att få eleverna att 
förstå gränsdragning, och hur terminologi är uppbyggd kring koncept, tjänade som ett 
synliggörande av undervisningen för förståelse av begrepp. Huvudsyftet med den här 
undersökningen var att pröva huruvida två olika pedagogiska förhållningssätt inför att 
undervisa i kreativitet skulle skilja sig åt. Resultatet mellan kontroll- och experiment-
gruppen tyder på att skillnad uppstått både avseende ideer och varierande material och 
miljö. Däremot fanns ingen skillnad alls mellan perspektiv och endast fem poängs 
skillnad för storlek. Validiteten för skillnaden mellan dessa gruppers generering av 
ideér, som mer eller mindre mätbar kreativitet, kan styrkas med hjälp av tidigare praxis 
för den här typen av mätning, med hänvisning till instrument med lång historisk 
använding. Skilllnad mellan eleverna och deras etniska bakgrund tydde inte på någon 
egentlig skillnad och då det var ett visuellt test hade alla samma förutsättning trots 
eventuell språkförbistring. Skillnaden mellan diskussionerna tyder på att om man delar 
med sig av en taktik så delar man med sig av makten vilket gynnade en livligare 
diskussion, vilket skedde i experimentgruppen. En förutsättning för en livlig diskussion 
är den tankeförmåga som flera av forskarna lyfter fram som central för att kreativitet ska 
uppstå (Chua, 2010; Honkala et al., 2010). Eller som Anderson och Krathwohl (2001) 
hävdar, att själva förmågan att skapa krävs för att kunna producera en originell idé. 
 Även om den här studien är för liten för att betraktas som något annat än en 
pilotstudie, har det framkommit att med hjälp av en taktik för kreativt tänkande så är 
resultatet bättre än om man inte får tillgång till detta.  

 Vissa forskare i kreativitet har formulerat den som förmågan att lösa problem. 
Andra menar att kreativitet även kräver flexibilitet, fantasi och originalitet. Dessa idéer 
tog jag fasta på när jag utvecklade McKims ”30-circle test”. Skulle jag göra om studien 
skulle jag förenkla det genom att inte titta på storlek och perspektiv eftersom det inte 
visade någon egentlig skillnad mellan grupperna. 
 Efter detta praktiska experiment med den konstruerade skalan för bedömning, 
där jag vägde in variationen mellan storlek, miljö, perspektiv och material med 
utgångspunkt från Guilford/Egidius, kom vi tillsammans fram till att dessa aspekters 
variation visserligen kan hjälpa kreativiteten på vägen, men är bara en av flera 
möjligheter att se på kreativitet och bedömning av densamma. Testet fyller flera 
funktioner. Man kan skönja Gardners teori i en praktisk metod för att undervisa för 
förståelse. Genom att pröva ett konstruerat test som är till för att fördjupa förståelsen av 
kreativitet och ge eleverna konkreta verktyg för att tänka kreativt kan eleven reflektera 
för att sedan kunna generalisera. Att förstå vikten av att inte fastna i mönster, då dessa 
bygger på upprepning och blir därmed förutsägbara och i detta sammanhang tråkiga. I 
ämnet drama kan detta kopplas till humor. Om en komiker skulle hamna i ett mönster 
tråkar hen snart ut publiken. Den här typen av kreativitet behöver eleverna ha med sig i 
sitt improvisationsarbete. På det sätt som jag synliggjorde de konstruerade koderna för 
bedömning och bjöd in eleverna i experimentgruppen i en metabedömning skapades 
förståelse genom en autentisk handling men utanför undervisningens pågående område, 
vilket kunde engagera alla elever oavsett var de befann sig i sitt skolarbete. Detta 
förhållningssätt blir som ett redskap för att tänka både kreativt och kritiskt utan att vara 
värdeladdat.  
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 Om man utgår från en processuell förklaringsmodell med en kaosteoretisk ansats 
(Sjösten, 1997) så förvirrade jag eleverna i båda grupperna genom att provocera deras 
normtänkande kring kreativitet. Experimentgruppen fick en större känsla av kontroll då 
de bjöds in till taktiken för att uppnå största möjliga kreativitet i detta sammanhang.  
 I de estetiska ämnena i skolan skapar man och kan sägas utgå från sinnesintryck 
och förnimmelser, som inte alltid har formulerats med ord i den kreativa processen, vars 
inre kaos av ett ständigt flöde av idéer som kan vara hjälpt av att dessa sorteras upp. 
Detta kan då exempelvis göras via det konstnärliga uttrycket mer eller mindre 
organiserat. Dessa behöver organiseras, (Scott et al. 2004) genom en inre strategi, 
medveten eller omedveten för att sortera, pröva, betrakta och analysera. Det kreativa 
flödet övergår då i ett kritiskt tänkande som möjliggör problemlösning. Om man liknar 
läraren vid en general i armén då man brukar uttryck sprungna ur krigskonsten, så 
synliggörs det faktum att eleverna bara är soldater i en härd som känner till målet men 
inte vägen dit. Om man delar med sig genom att synliggöra taktiken för strategin för att 
uppnå målen så förlorar man kanske en maktaspekt av allvetande i förhållande till 
fotfolket, men förhoppningsvis är det målet som är i fokus och inte tillvägagångssättet 
för att nå dit.  

Relationen mellan lärare och elev   
 En nyckelfaktor för elevens framgång menar forskningen som hänvisar till 
Gardners teori (Blythe, 1998; Jönsson, 2013 s. 136) är det förtroende som skapas i 
mötet mellan lärare och elev. Likaså en fördjupad förståelse, (William, 2013) genom 
reflektion och utvärdering. Tillvägagångssättet var ett aktivt experimenterande för 
eleverna. Problemlösningen skedde i handlandet. Spolin (1986) menar att miljön måste 
tillåta kognitiva, fysiska, och intuitiva aspekter för att möjliggöra en kreativ erfarenhet. 
Detta aktiva tillvägagångssätt synliggjorde för eleverna att kriterier alltid är konst-
ruerade. Den glädje som uppkom i experimentgruppen saknades i kontrollgruppen 
vilket kan bero på att experimentgruppen var mer informerad och kände att de hade 
kontroll, åtminstone över vad som förväntades av dem. Att eleverna själva fick upptäcka 
kopplingar mellan ting, tid och rymd blev en positiv effekt i experimentgruppen som 
fick tillgång till taktiken. De lärde sig helt andra saker som kommer att ha effekt i helt 
andra ämnen. De får förståelse för enheter och relationen dem emellan utan att de själva 
förstår det. Det är det som Spolin (1986) menar när hon uttrycker att det uppenbara 
syftet med en lek egentligen inte är det utan det är snarare de sekundärvinsterna man får 
av leken som kommer att vara betydelsefulla framöver. 
Kreativitet med hjälp av dramapedagogik 
Kreativitet med hänvisning till människor med känslighet för psykoser beskrevs för att 
lyfta upp problematiken kring kraven i läroplaner och andra samhällspolitiska dokument 
med hänvisning till kreativitet utan att ha med fler dimensioner av dess koncept och 
härkomst. Det filter som dessa kreativa med psykossjukdomar saknar (Kyaga, 2014) 
och som majoriteten av elever i skolan har gör det svårare för eleverna att ha tillgång till 
ett flöde av varierade intryck och associationer. Av den anledningen fyller det här tanke-
verktyget med olika kategorier en funktion för eleverna att tänka divergent utan att 
förlora sig i en allt för annorlunda verlighetsuppfattning 

 Avslutningsvis verkar det som om de som får tillgång till taktik för en strategi, 
över hur man kan förhålla sig till kreativitet, kommer att producera mer kreativa ideer 
än om man inte tillhandahålls med någon vare sig strategi eller taktik. Likaså tyder 
Kyaga (2014) och Kerís (2009) studier på att kreativitet kan flöda eller till och med har 
visat på en ökning hos individer trots att den prefontala delen av hjärnan är 
funktionsnedsatt. Detta tolkar jag i egenskap av dramapedagog att man skulle kunna 
simulera genom att ”våga släppa kontrollen”. Som ett fenomen att studera för att 
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synliggöra kreativitetsfrämjande metoder. I improvisation måste man våga låta bli att 
tänka, bara låta handlings-impulserna flöda, ignorera tabun som dyker upp tankemässigt 
för att förhindra en tänkt handling eller ett verbalt spontant uttryck.  

 När jag var barn trodde jag att curry var en krydda. Jag berättade det för min 
vuxna dotter som genast replikerade, ”Va! Är det inte det?”, ”Nej, det är en krydd-
blandning bestående av för det mesta gurkmeja, som ger curryn den karaktäristiska 
orangegula färgen. Sedan har vi ingefära, kanel, kardemumma, koriander, kryddnejlika, 
muskotblomma, svartpeppar och spiskummin.” Min man som överhör samtalet inflikar 
att det dessutom utanför Sveriges gränser betecknar något vidare än endast en krydd-
blandning, nämligen asiatiska maträtter som har en stark kryddning. På samma sätt 
tycks allt för ofta kreativitet tolkas, som att det är något i sig, när det i själva verket är 
flera komponenter som tillsammans definieras som kreativitet.  
 Om man förstår att undervisa på ett holistiskt sätt men med den insikten att 
metoden för att förstå helheten utgår från att man förstår de delar som gör helheten. 
Förhoppningsvis kan man då njuta av en komplicerad erfarenhet som man i en maträtt 
skulle hänvisa till curry men med insikten om alla dess beståndsdelar. Så om man väver 
in alla de aspekter som nämnts i det här arbetet avseende kreativitetens tillväxt kan 
verktyget tjäna som en pragmatisk utgångspunkt. Då skolans undervisning och 
utbildning ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). 
Kann detta kvasiexperiment ses som en erfarenhetsbaserad praktik som empiriskt 
prövats i denna forskningsstudie. Att drama inte finns som ett skolämne i svensk 
grundskola är något man skulle kunna föra fram i diskussionen om att förbättra 
förutsättningarna för att främja kreativitet som är ett uttalat syfte i skollagen (SFS 
2010:800). Forskning över dramapedagogikens fördelar (Österlind, 2015, 9 september) 
finns det gott om däremot har dessa resultat inte gjort något större intryck på de 
politiker och tjänstemän som har möjlighet att implementera drama i skolan för alla. 
 

 
 

 
 
  Figur 4. Ett möjligt svar om man går utanför “boxen, (Ahrenfeldt, 1995). 

 
 

 
 

 
 

Bilagor: 
1 Räknemall för poängsättning 

2 Rådata av varje elevs utfall (n 30) 
3 Elevexempel 

 



  Att skapa utrymme för kreativitet 

 21 

 
Referenser 
Ahrenfelt, B. (1995). Förändring som tillstånd: Att leda förändrings- och utvecklings-
arbete i företag och organisation. Lund: Studentlitteratur. 
 
Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and 
Assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, Boston, MA: 
Allyn & Bacon.  
 
Bell, C. (1913) Art, Tillgänglig: 
http://www.gutenberg.org/cache/epub/16917/pg16917.txt 
 
Blythe, T. (2006) Undervisa för förståelse: en praktisk handbok, Jönköping: Brain 
Books AB 
 
Borg, E., & Westerlund, J. (2006) Statistik för beteendevetare, Stockholm: Liber 
 
Chua, Y. P. (2010). Building a test to assess creative and critical thinking 
simultaneously, Institute of Principalship Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur. 
 
Cramond B., & Kim, K.-H. (2008). The role of Creative Tools and Measures in 
Assesing Potenital and Growth, Assessment of Gifted Children and Youth. (Ed.) Van 
Taskel Baska, J., Alternative Assesments: With gifted and talented students, (pp. 204-
223). Waco, TX: Prufroc Press Inc. 
 
Davies, D., Jindal-Snape, D., Digby, R., Howe, A., Collier, C., & Hay P. (2014). The 
roles and development needs of teachers to promote creativity: a systematic review of 
literature. Teaching and Teacher Education, 41 (July). (pp. 34-41). 
 
Egidius, H. (u.å) Psykologilexikon, Natur & Kultur. Tillgänglig: 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=234&Psykologilexikon 
  
Epstein P. (2015). Föreläsning, september, Learning: From neuroplasticity to the 
classroom, Helene Elsass Center, Danmark. 
 
Erickson, L. (2012). Concept based teaching and learning, IB position papers, 
Tillgänglig: http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/g_0_iboxx_amo_1207_1_e.pdf 
 
Eriksson, S. (red) (u.å.). webbplatsen Codex http://www.codex.vr.se/ 
 
Honkala, Sundström, & Tuominen, (2010). via Finlands utbildningsdepartement, 
Finlands utbildningsdepartement, http://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning 
 
Gelb, M. J. (1997). Tänk nytt! Upptäck din förmåga att skapa, kommunicera och leda, 
Svenska förlaget.  
 
International Bachelor organisation (IB)  http://www.ibo.org 
 
Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups.  
 



  Att skapa utrymme för kreativitet 

 22 

Kéri, S. (2009). Genes for Psychosis and Creativity, A Promoter Polymorphism of the 
Neuregukin 1 Gene Is Related to Creativity in People With High Inntellectual 
Achievement, Psychology Science, (20) 9.  
  
Kullenberg, T., (2015) Om bildning och ombildning i en föränderlig värld, kap. 8, 
Lärande ur ett livsvärldsperspektiv, (red.) Bengtsson, J., & I., C., Berndtsson, Gleerups: 
Malmö.  
 
Kyaga, S. (2011). Psykosen är granne med kreativitet: Det finns en länk mellan kreativt 
skapande och vissa psykiska sjukdomar – men balansen är hårfin. Det visar en stor 
studie av svenskarnas yrkesval. Publicerad: 2011-10-30 Forskning & Framsteg (9), 
 
Kyaga, S. (2014). Creativity and Mental Illness: The Mad Genius in Question, Palgrave 
Macmillan. 
 
Kyaga, S. (2015). Krönika: Driften att forska 2015-01-22, Tidningen Curie. Stockholm: 
Vetenskapsrådet. 
 
Larrison, A. (2013). Mind, Brain and Education as a Framework for Curricular 
Reform, Diss. University of California, San Diego, San Marcos, CA: California State 
University. 
 
Larsson, K. (2013). Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomeno-
grafisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 
9, Diss. Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, Göteborg: Göteborgs 
universitet. 
 
Levinson, J. (Ed.) (2005) The Oxford Handbook of Aesthetics.  
 
Mintzberg, H., Ahlstrand B., & Lampel, J. (1998). Strategy Safari: A Guided Tour 
Through the Wilds of Strategic Management, New York: Free Press.  
 
Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté, (2012) ”Brev till undersökningspersoner – 
betydelsen av det informerade samtycket”.  
 
Murphy, P., & Ivinson, G. (2005). Gender, assessment and students’ literacy learning: 
Implications for formative assessment. Teacher Development, (9) 2, (pp.185-200).  
 
Runco, A. M. (2007). Creativity Theories and Themes: Research, Developmnet, and 
Practice, London: Elsevier Academic Press. 
 
Scott, G., Leritz, L., & Mumford, M. (2004). The Effectiveness of Creativity Training: 
A Quantitative Review Creativity Research Journal 2004 (16) 4, (pp.361–388). 
 
SFS 2010:800, (2010). Skollagen. http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF 
 
Sjösten, N.-Å. (1997). Vuxenpedagogiska riktlinjer: Teorier och didaktik, Ledarskaps-
institutionen, Stockholm: Försvarshögskolan. 
 
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Tillgänglig: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/ 



  Att skapa utrymme för kreativitet 

 23 

 
Skolverket (2011) Dramapedagogik, PEGDRA0,  
Tillgänglig: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/  
 
Spolin, V. (1986). Theater Games for the Classroom: a Teacher's Handbook. Evanston, 
ILL: Northwestern Univ. Press.  
 
Stanford, 2015) (http://designprogram.stanford.edu/history.php ) 
 
Thomsom, Sefton-Green (Ed.) (2011). ”Researching creative learning” Brittish Journal 
of Educational Technology 42 (4). 
 
Wiliam, D. (2013). Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Österlind E. (2015). Installationsföreläsning vid Stockholms Universitet 2015 09 09. 
 

 


