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Abstract 
 

 

Research shows that there is a connection between creativity and learning, and therefore 

creativity is important for pupils’ achievements. 

   The aim of this study was to investigate how creativity is shown in teaching, if there are the 

correct circumstances for creativity and how teachers understand creative processes. Another 

aim was to find out if teachers believe that creativity in school can support pupils´ 

achievements. The survey was conducted in a small municipality in central Sweden and is a 

census survey. 

   A majority of the respondents answered that the most important aspect for creativity is to 

make the pupils curious. The results also show that the structures in a school affect to what 

extent teachers can plan for creativity in their teaching. The largest part of the respondents 

have answered that the size of the premises, schedules, time, and class size that discourages 

creativity in their teaching. Most of the teachers said that they are aware of the importance of 

creativity for learning and achievements. 

   The result of this study is important for how to think when planning a new school, for how a 

school ought to be organized and how teaching has to be planned and carried out. The result is 

also essential to learn what sort of knowledge teachers need to be able to work in a creative 

way. 
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Sammanfattning 

 

Forskning visar att det finns ett samband mellan kreativitet och lärande och att det har 

betydelse för elevers måluppfyllelse.   

  Undersökningens syfte var att undersöka hur kreativitet yttrar sig i undervisningen, om rätt 

förutsättningar finns samt hur lärare förstår innebörden av kreativa processer. Utöver detta var 

syftet att undersöka om lärarna anser att kreativitet i undervisningen gynnar elevers 

måluppfyllelse. Enkätundersökningen genomfördes i en mindre kommun i mellansverige och 

är en totalundersökning. 

En majoritet av respondenterna anser att den viktigaste aspekten för att skapa kreativitet är att 

skapa nyfikenhet. Resultaten visar också att de strukturer som finns i en skola har betydelse 

för om lärarna kan planera för kreativitet i sin undervisning. Respondenterna har angivit 

lokalernas storlek, scheman, tid och klassens storlek som hämmande för kreativitet i sin 

undervisning. Merparten av respondenterna i undersökningen anser sig dock ha ganska bra 

kunskaper om kreativa processer. 

    Undersökningens resultat har betydelse för hur man ska tänka när man planerar för en ny 

skola, hur en skolas organisation bör se ut samt även hur undervisningen bör planeras och 

genomföras. Den har även betydelse för vilken kompetens som lärare bör ha för att ha 

möjlighet till att undervisa kreativt. 

 

Nyckelord: kreativitet, kreativa processer, motivation, skolutveckling, strukturer 
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Bakgrund 
 

I annonser för lediga arbeten kan man ofta läsa att det söks personer som är kreativa, kan 

tänka nytt och är lösningsorienterade. Det ges ut böcker om hur man ska öka sin kreativa 

förmåga och det skrivs artiklar i dagspress om ämnet. Jag har mina erfarenheter från skolan 

som fritidspedagog, lärare samt utvecklingspedagog och har arbetat på alla stadier i 

grundskolan. Jag har också ett stort intresse av kreativitet i undervisningen och har genom 

åren utbildat mig inom skolträdgård och utomhuspedagogik. I mitt arbete har jag sett elever 

tappa motivationen för sina studier och det gäller särskilt pojkar men även sett att 

motivationen påverkas av i vilken kontext lärandet sker. Om undervisningen sker utomhus i 

den miljön eller i en skolsal som ger andra förutsättningar. 

    I den kommun där jag arbetat som lärare har jag som utvecklingspedagog, tillsammans med 

andra lärare, arbetat med att lära om elevers motivation, brist på motivation och vad som kan 

avgöra om en elev känner sig motiverad för sina studier. Det är en sak att läsa om det och en 

annan att genomföra det. Ofta brister genomförandet på just de strukturer som lärarna framför 

i min undersökning. Klassrumsstorlek, utrustningen i klassrummen, scheman och tid är det 

som de flesta angett som dilemman för motivation och kreativitet. Genom den här 

utbildningen i Skolutveckling och utbildningsledning vid Karlstads universitet, såg jag 

chansen att vidareutveckla min kunskap och förståelse för hur kreativitet kan yttra sig i 

undervisningen. Även i skolans läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Lgr11 ( (Skolverket, 2011a) står att elever som slutar grundskolan ska 

kunna lösa problem på ett kreativt sätt. Där står inte att det handlar om något visst ämne, eller 

på en viss plats utan det ska finnas med i undervisningen. Det handlar inte om matematik eller 

svenska utan om att ha kreativa, entreprenöriella och estetiska förmågor och arbetssätt. 

Kreativitet anses som en viktig förmåga. Vad anser lärare om kreativa processer och hur de 

påverkar elevers lärande? Det tyckte jag skulle vara intressant att undersöka. 

    Elevers resultat jämförs i internationella mätningar som Pisa (Programme for International 

Student Assessment) och diskuteras i olika medier och bland politiker, där olika förslag och 

lösningar ges på vad som bör göras för att höja nivån och få fler att nå målet för betyget E 

som är det lägsta betyget för godkänd nivå i det svenska betygssystemet. 

    I grundskolans läroplan, Lgr11 (Skolverket, 2011a) står ”att skolan ska bidra till att 

eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”(s. 9) samt att ”eleverna 

ska få uppleva olika uttryck för kunskap och i skolarbetet ska de intellektuella såväl som de 

praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” (s. 10). Där står även att elever 

ska kunna lösa problem på ett kreativt sätt. I Skolverkets Allmänna råd för planering och 

genomförande av undervisning (Skolverket, Skolverkets Allmänna råd; Planering och 

genomförande av undervisningen, 2011b)  står att; ”rektor bör organisera verksamheten så att 

lärarna ges förutsättningar att planera undervisningen 

(s. 12) samt; 

lärare bör vid planeringen av undervisningen; tydliggöra syftet med undervisningen, 

 vilka kunskapskrav som bedöms,  

 stödja elevernas kunskapsutveckling, 

 välja arbetssätt och arbetsformer som utvecklar eleven,  
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 utgå från erfarenheter från tidigare undervisning,  

 utgå från elevgruppens intresse, erfarenheter och föreställningar kring det som 

undervisningen ska behandla (ibid, s. 12)”  

 

Man kan också läsa att det är viktigt att undervisningen är väl genomförd och dokumenterad 

för att användas vid utvärdering av verksamheten. Undervisningen ska också organiseras så 

att eleverna får möjlighet arbeta ämnesövergripande och det förutsätter att lärare får tid att 

samplanera samt följa upp och utvärdera sin undervisning. Tyvärr visar min undersökning att 

det finns brister i skolan när det gäller att arbeta med teman och även mer med 

ämnesövergripande arbetssätt. Läraren har också en viktig roll att se till att varje elev förstår 

syftet med den undervisning som genomförs och vilka kunskaper som förväntas utvecklas 

samt hur elevernas kunskapsinhämtning kommer att ske (Skolverket, 2011b). För att optimal 

inlärning ska kunna ske bör uppgifternas svårighetsgrad och utmaningsnivå vara anpassade 

till eleverna och vara varken för svåra eller för lätta (Levin, 2008).  

    I internationella mätningar som PISA (Programme for International Student Assessment) 

och TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och som görs i 

matematik, läsförståelse och naturvetenskap kan man se att Sverige halkar efter länder som 

exempelvis Sydkorea. Det man också kan se är att det är stor skillnad på pojkars och flickors 

resultat. Ser man på andra mätningar som GEDI, Global Entrepreneurship and Development 

Institute (GEDI, 2014), kan man se att Sverige ligger i topp vad gäller mätningar som handlar 

om entreprenöriella förmågor, möjligheter samt attityder till entreprenörskap. Där ligger 

däremot Sydkorea ganska långt ner.  

    UNESCO genomförde även en stor undersökning angående konstens påverkan på elevers 

studieresultat. Professor Bamford (2006) genomförde studien och kunde konstatera att i 

länder utanför Europa har man sett att kultur och konst i undervisningen gynnar lärandet och 

där stora resurser satsas på dans, drama och musik bland annat. I hennes bok, The Wow factor, 

skriver hon om att konsten är viktig i ungdomars utbildning eftersom den ger dem 

grundläggande färdigheter som de behöver både socialt och intellektuellt (ibid). Hon menar 

också att den växande betydelsen av teknik i vårt samhälle har lett till ett ökat intresse för 

konst (ibid). 

    Jag har genom mitt arbete som lärare haft förmånen att besöka Sydkorea vid tre tillfällen 

för att se hur deras skolsystem fungerar. Vid mina besök har jag noterat att de har ett annat 

tänk kring studier och mål. En flicka (9 år från Seoul) sa att hon skulle bli journalist och se 

världen. Hennes mamma sa nej för hon skulle bli läkare! Eleverna drivs hårt för att nå de 

bästa universiteten. Deras största drivkraft är föräldrar och anhöriga, inte kanske i första hand 

deras egen motivation.  

    Jag har även blivit introducerad och utbildad i ett material som heter 4DFrame. Det 

kommer från Sydkorea och används från förskola till universitet för att skapa förståelse kring 

matematik, science, design samt även i historia för att förklara hur man bland annat byggde 

hus förr i tiden. Materialet är olika rör och kopplingar som man för samman för att skapa 

olika konstruktioner där eleverna får använda sin kreativitet i sitt byggande. Sydkorea är ett av 

de länder som Bamford (2006) visar på har haft stor framgång och där stora resurser också 

ges till musik, drama och dans. I Sydkorea är man mycket intresserad av hur vi i Sverige gör 

och vise versa. Kanske är vi i vårt skolsystem förblindade av resultat i skilda ämnen och inte 
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ser det vi är bra på? Kanske borde vi lyfta blicken och använda den potential vi har och bygga 

vidare där för att nå högre resultat?  

 

 

Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka hur kreativitet yttrar sig i undervisningen, om rätt 

förutsättningar finns att arbeta kreativt samt hur lärare förstår innebörden av kreativa 

processer. Jag vill också undersöka om lärarna anser att kreativitet i undervisningen gynnar 

elevers måluppfyllelse.              

Resultatet kan användas när man organiserar lärmiljöer och i arbetet med att höja elevers 

måluppfyllelse.  

 

Frågeställningar  

 På vilket sätt uppfattar lärarna på olika stadier begreppet kreativitet? 

 Vilka förutsättningar anser sig lärarna behöva för att kunna undervisa kreativt? 

 Hur anser lärarna i grundskolan att kreativa processer yttrar sig i lärarnas arbete? 

 På vilket sätt, anser lärarna i grundskolan, att kreativitet förstärker elevers inlärning 

och måluppfyllelsen? 
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Teori och tidigare forskning 

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som jag valt att utgå ifrån i min undersökning är främst 

kognitivismen, behaviorismen och det sociokulturella perspektivet. Dessa teorier är de som 

bäst stämmer med den föreställning jag har av vilka förutsättningar om behövs för att skapa 

kreativitet och lärande. Jag redogör mer ingående för de teoretiker som kopplas till respektive 

teori under kapitlet; Grundläggande teorier om lärande/utveckling. Detta för att försöka ge en 

bild av mina ställningstaganden kring kreativitet och lärande. 

    Min utgångspunkt är det fenomenologiska perspektivet (Marton, 2000) i min uppsats. Den 

grundar sig på uppfattningen att människor måste förstå hur de tolkar världen, situationer eller 

ett problem för att man också ska kunna hantera och veta hur de erfar världen, problem eller 

situationer som uppkommer. Jag försöker tolka respondenternas förståelse av kreativitet och 

respondenterna försöker tolka mina frågor för att kunna svara.  

 

Grundläggande teorier om lärande/utveckling 

Skolan har under många år genomgått olika paradigm. Olika teoretikers tankar och forskning 

om barns utveckling och vad som avgör hur barn tänker och lär har påverkat skolan som 

pedagogisk arena. Runt sekelskiftet 1900 började teoretiker från flera länder fundera kring 

skolan och hur den var konstruerad. Kyrkan var central och satte sin prägel på 

undervisningen. Dewey ville skapa en syn på lärande som är gemensam oavsett om det är av 

praktisk- eller teoretisk art. Han ansåg att båda typerna av kunskap är lika mycket värda. Det 

är när du kan använda dina kunskaper som de får ett värde. Aktiviteter som sömnad, 

matlagning och hantverk ska inte vara förströelse i skolan utan komplettera den teoretiska 

undervisningen, enligt Dewey(2004). De praktiska ämnena i skolan ska vara inkörsporten till 

de teoretiska studierna och ska inte vara någon form av, som han beskriver, mer 

färdighetsträning. Hans teori bygger på den sociokulturella teorin. Den handlar om att 

kunskap byggs vidare på tidigare erfarenheter och det en individ tidigare lärt sig. Det handlar 

om att man med hjälp av de erfarenheter man fått kan skapa miljöer och bilder av något jag 

inte upplevt eller sett (Jerlang, 2009). Dewey (2004) myntade begreppet Learning by doing 

och menade att teori och praktik hör ihop för att nå värdefull kunskap. Miljön där eleverna 

vistas i under skoldagen, har betydelse för lärandet och ansåg att elevernas undervisning 

måste innehålla både med teori och praktik. När det gäller sociokulturell teori (Jerlang, 2009) 

så grundar den sig på att man utvecklas i samspel med andra individer i en kontext. 

Undervisning gör att individen lär sig mer än den redan kan. En individ handlar utifrån den 

erfarenhet och kunskap den har och att samspel med sin omgivning är viktig för att utvecklas 

och lära mer. Det handlar om att man med hjälp av de erfarenhet man fått kan skapa miljöer, 

bilder av något jag inte upplevt eller sett. Skulle vi inte kunna skapa nya bilder så skulle inte 

något nytt utvecklas. Demokrati ansågs vara betydelsefullt och en viktig aspekt för lärandet.  

Liksom Dewey intresserade sig även psykologen Vygotskij (1998) kring barns utveckling. 
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Hans teorier bygger också likt Dewey på den sociokulturella teorin. Han menade att 

kreativitet sker när vi skapar något nytt. Han (ibid) har delat in handlingarna i två olika typer. 

Det återskapande/reproduktiva är det som handlar om det som sker i vårt minne. Den andra 

handlingen är, det kombinatoriska/kreativa beteendet där skapande står mycket nära begreppet 

kreativitet I vardagen måste många problem lösas utan att man är uppfinnare eller innovatör. 

Enligt Vygotskij (ibid), kan man se de kreativa processerna hos barn i deras lekar. En käpp 

blir en häst, barnet kan vara sjörövare eller monster. Barns lekar är aldrig reproducerade ur 

verkligheten utan mer som en kreativ produkt/replik av verkligheten som visar sig i leken. 

    En av de teoretiker som nästan uteslutande ägnade sig åt det kognitiva lärandet var Piaget 

(Illeris, 2005). Den försöker att förklara det som händer i det yttre hos en individ. Det kan 

gälla en persons handlingar eller beteende, individens kognitiva förmåga. Förklaringen görs 

med hjälp av individens inre. (Marton, 2000) Det vill säga att det är psyket som omvandlar ny 

kunskap tillsammans med det individen redan vet och bygger vidare till ny kunskap. Piaget 

(1978) skapade en utvecklingsteori som beskriver den intellektuella utvecklingen från tidiga 

barndomens sensorisk-motoriska utveckling till vuxenlivets mer abstrakta tänkande. När 

barnet får sina erfarenheter sker en förändring i barnets beteendemönster så kallade schemata. 

Detta sker genom processerna ackommodation och assimilation. Assimilation innebär att när 

ett schemata utvecklas ur barnets erfarenheter så uppstår något nytt. Ackommodation av 

beteendemönster däremot betyder att när omgivningen kräver nya svar och handlingar som 

inte kommer ur erfarenhet så måste den anpassa sig och skapa nytt. I alla 

undervisningssituationer är det viktigt att bygga vidare på det som eleven redan kan eftersom 

det är ett ständigt samspel mellan assimilation och adaption. Piaget har delat in utvecklingen i 

olika stadier; utifrån barnets mognad och ålder. Han skriver också att språket är för barnet det 

han kallar tänkandets källa. Tack vare språket kan barnet återge saker som hänt. Barnet 

använder sig också av lek för att återge en händelse från dess förflutna (Piaget, 1978). 

    Skinner (Jerlang, 2009) var inspirerad av Pavlovs experiment om betingade reflexer och 

började göra experiment på djur. Han beskriver sin forskning som vetenskapen om mänskligt 

beteende. Hans teori bygger på det behavioristiska synsättet. Grunden till behaviorismen 

(Jerlang, 2009) är det som handlar om betingade reflexer. Det handlar om att ett särskilt 

beteende skulle kunna framstå som en funktion till följd av ett beteende. Tanken var att när ett 

visst beteende förstärks och ger någon form av konsekvens då kan en förändring ske hos 

individen. Teorin handlar också om hur individen, genom att få en positiv eller negativ 

förstärkning, kan förändra sin omgivning.  

    Enligt Skinner (ibid) är all synlig aktivitet ett beteende som är orsak till de fenomen som 

man anser är mänskliga personligheter som psyket och medvetandet. Människans utveckling 

beror på samspelet mellan handlingar och vår omgivning och är en orsak till utvecklingen hos 

oss som individer. Vi får också erfarenheter och lär oss språket vi talar. Enligt Skinner (ibid) 

kan ett psyke till exempel ändras av yttre stimuli genom att förstärka det som är positivt och 

bestraffa det som är ett oönskat beteende för att avlägsna det negativa. Han hävdar att styrning 

är viktig av både betingelsen och påverkan. Ett annat sätt enligt honom var att upprepa och 

förstärka efter fastlagda perioder genom att till exempel ge fickpengar för att förstärka ett 

beteende. Barns upprepade försök att tigga från sina föräldrar antogs vara ett beteende som 

barnen lärt sig genom att de märkt att det fungerat vid några tillfällen. Skinner ansåg att det 

mest effektiva var att försöka förstärka positiva beteenden eftersom de negativa beteendena är 
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svåra att kontrollera. Barnet kan gå någon annanstans och göra det otillåtna och då undvika 

bestraffningar. 

 

Kreativitet och lärande 

Enligt Nationalencyklopedin (2013) betyder ordet kreativitet förmåga till nyskapande, till 

frigörelse från etablerade perspektiv. Vilket också Piaget (1978) och Vygotskij (1998) ansåg 

som viktigt för att skapa kreativitet och lärande. I Läroplanen för grundskolan, Lgr11 

(Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, 2011a) kan man läsa, 

att eleverna efter slutförd grundskola ska kunna använda sina kunskaper i kreativitet för att 

lösa olika problem. I Skolverkets Allmänna råd för undervisning (Skolverket, Skolverkets 

Allmänna råd; Planering och genomförande av undervisningen, 2011b) står att 

undervisningen ska utgå från de övergripande målen som finns och läraren ska i sin 

undervisning välja arbetssätt och former för undervisningen så att eleverna utvecklas. Hur 

organiserar vi våra skolor och vilka arbetssätt är rådande? Scherp (2013) beskriver hur 

utformningen av en skolas helhetsidé eller vision är grunden för hur skolan i sin helhet 

organiserar för lärande i sin verksamhet. Han menar att det som handlar om en skolas 

utvecklingsarbete bör diskuteras i utvecklingsorganisationen medan det som handlar om 

skolans strukturer som schemaläggning, lektionstid och dylikt bör diskuteras i 

arbetsorganisationen. Vad som beslutas påverkar sen i sin tur båda organisationerna. Scherp 

(ibid) menar också att det är viktigt att skolans helhetsidé arbetas fram av personalen 

gemensamt för att den ska få största möjliga genomslag och för att få en gemensam grund att 

stå och utgå ifrån. Hur helhetsidén utformas påverkar sen hur arbets- respektive 

utvecklingsorganisationen utformas. Arbetsorganisationen skapar förutsättningar för 

utvecklingsorganisationen som i sin tur påverkar hur arbetsorganisationen utformas. Detta 

kallar Scherp (ibid) för VISKA-modellen (Vardagsinriktat systematiskt kvalitetsarbete). Han 

menar att det är viktigt var man beslutar om förändringar eftersom det i sin tur påverkar 

organisationen i sin helhet. 

     En undervisning som skulle gynna de elever som är inifrånmotiverade bör, enligt Scherp 

(2007), Giota (2013) och Amabile (1996) vara en undervisning som bygger på 

elevmedverkan, och där strukturer som scheman inte styr undervisningen, man använder 

ämnesövergripande arbetssätt och där man bygger vidare på sin kunskap av tidigare 

erfarenheter och lärdomar. Det är istället läraren som anses ha kunskapen och eleverna ska 

”undervisas” till kunskap. Detta är inte att föredra om vi vill ha människor som kan tänka 

kritiskt, vara lösningsinriktade och demokratiska. Dewey (2004) menade att demokrati var 

viktigt för att det skulle uppstå ett lärande. Kritiskt tänkande är oerhört viktigt i dagens 

internetvänliga värld och där det varje dag argumenteras för och emot invandring till Sverige. 

Syftet har varit att lära hur olika strukturer påverkar elevers inlärning och om undersökningen 

kan visa på vilka strukturer som påverkar skolan som en kreativ och lärande miljö. 

Fortfarande förekommer det att endast prov används som riktlinje för bedömning av elevers 

resultat. Läroboken är det styr lektioners innehåll, tester och prov görs efter givna kapitel. Om 

man utgår från den behavioristiska teorin så är det helt okej, men jag finner ganska lite 
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forskning som styrker detta. Om utgångspunkten istället är i den sociokulturella eller den 

kognitivistiska teorin då är det här inget som gynnar varken lärande eller kreativitet.  

    I forskningen har framkommit att schema, lektionstid och klasstorlek kanske borde 

organiseras annorlunda för att höja motivationen och öka måluppfyllelsen. Skolan borde vara 

mer flexibel och skapa miljöer för lärande. Vad kan vara en lärande miljö? Min uppfattning, 

och som styrks i forskning av Amabile (1996), Giota (2002) och Bjerke (2005) är att 

organisera skolan så eleverna får möjlighet till mångfald av material, mångfald av människor 

samt mångfald av möjligheter. Med mångfald av material menar jag både praktiskt och 

teoretiskt material. Med mångfald av människor menar jag alla! Med mångfald av möjligheter 

menar jag att eleven får tillgång till olika arbetssätt, undervisning som sätts in i ett reellt 

sammanhang, platser för möten och samtal bland annat. Forskarna (ibid) menar också att barn 

måste få utveckla sina kreativa tankar, nyfikenhet och lekfullhet. Utifrån min erfarenhet som 

lärare tycker jag mig se en återgång från att skolan utvecklas till en skola med ett större 

inflytande av kognivistiskt och sociokulturellt tänkande. Där elever får utvecklas i större 

utsträckning tillsammans och få möjligheten att utveckla sina specifika kunskaper (Dewey, 

2004), (Jerlang, 2009)och (Piaget, 1978). När skolor byggs så sparas det på skolgårdars 

utformning, lokaler som stimulerar till samarbete och kreativt arbete. Istället fortsätter Skinner 

sätta sin prägel på svensk skola och det görs prov och tester, scheman som styr, ute är lika 

med rast och läraren undervisar istället för att handleda. Istället för prov borde det förekomma 

andra bedömningsformer där eleverna får visa sina faktiska kunskaper på olika sätt utifrån det 

som de själva anser som det rätta för just dem. Detta styrks i den kognitivistiska teorin genom 

att en individ vet bäst vilka förutsättningar och erfarenheter som gör att man handlar på ett 

visst sätt (Marton, 2000). Det är viktigt att bygga vidare på de kunskaper som redan finns hos 

eleverna för att kunna användas vid kreativa processer. Här kommer lärarens kunskap om 

kreativitet in, för att kunna skapa tillfällen för eleverna till att arbeta på ett sådant sätt. För 

eleven betyder det att försöka lösa ett problem på bästa sätt. Forskning vid Hong Kong 

Institute of Education (Hun Ping Cheung, 2013) visar att utvecklandet av kreativitet genom 

utbildning har fått en allt större uppmärksamhet i både väst och öst. Man har sett bland 

förskollärare att det är vanligast att det är läraren som ger instruktioner utifrån de 

faktakunskaper han/hon har och att mindre tid ägnas till att skapa kreativa lärotillfällen. Läser 

man grundskolans läroplan (Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet, 2011a) under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” kan man läsa att 

”undervisningen ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja 

till att pröva egna idéer och lösa problem” (sidan 9).  

Forskare som Amabile (1996) menar att en kreativ process startar med en impuls att skapa 

fram tills att vi skapat en produkt. Den kreativa processen handlar inte enbart om 

konstnärskap utan om alla kreativa processer. Vilket också var något som den här 

undersökningen försökt besvara. Kreativitet kan ta sig olika former från nya idéer och 

modeller eller handla om teorier. Detta styrks även av teoretiker som Vygotskij (1998) och 

Dewey (2004). De menade att den kreativa processen är viktig för människan som 

framtidsvarelse och att möjligheten att frammana bilder av något vi inte sett eller upplevt och 

skapa något nytt är en förutsättning för utveckling. Resultatet är utifrån en persons arbete eller 

resultatet av ett samarbete i en grupp.  Vygotskij (1998) kallar det, det kollektiva skapandet. 
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Samarbete är en form av kollektivt skapande som används i skolan för att lära gemensamt 

kring olika frågeställningar.  

    Amabile (1996) menar att det som drar igång en kreativ process är en impuls att skapa och 

slutföra en produkt av något slag. Det som slutförs och kommer ur processen kan vara en ny 

idé, teori eller någon form av modell och kan utföras av en enskild person eller tillsammans 

av en grupp. Hon (ibid) menar också är kreativitet och kognitiv förmåga inte bara handlar om 

att vara konstnärlig. När det gäller kreativitet så byggs det man gör på händelser, erfarenheter 

och/eller kunskaper som erhållits sen tidigare hos individen. När en insikt uppnås i en kreativ 

process och medvetandegörs hos individen så är den känslan privat och mycket individuell. 

Det är då som ett lärande uppstår hos eleverna. Amabile skriver också att forskare är eniga om 

att motivationen har en positiv inverkan på kreativitet.  

    Tiller (2006) skriver om handens kunskap som var en viktig kunskap i bondesamhället, 

sådant man lärt sig genom praktiskt arbete. Han menar att för att skapa goda förutsättningar 

för eleverna att erövra kunskap, måste undervisningen bli mer spännande och innehållsrik. 

Med den här undersökningen har ett försök gjorts att ta reda på vilka förändringar som behövs 

i skolan för att skapa bättre inlärningsmiljöer där kreativitet och lärande får en förutsättning.                  

Amabile (1996) menar att motivation kan ha positiva effekter på kreativitet men kan även 

vara det som hindrar eller stimulerar den. Hon identifierar olika komponenter som utvecklar 

kreativitet. Det är att ha faktiska kunskaper som kan plockas fram i den kreativa processen. 

Detta för att bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter. Det gäller att ha insikt och 

kunskap om kreativitet som lekfullhet, flexibilitet, att tänka annorlunda. Man bör också ha 

förståelse för mångfald och att yttre faktorer också kan påverka samt kunskap om inre 

motivation som motsats till yttre motivation. Den yttre motivationen påverkas av yttre 

faktorer som betyg eller beröm och man gör det för någon annans skull, för att vara någon till 

lags medan inre motivation mer handlar om att få prova att lösa uppgifter på sitt sätt och 

kunna påverka och att få göra något för sin egen skull. I grundskolan känner nog ganska 

många elever att de gör uppgifterna för någon annans skull och för att få betyg. Det visar den 

senaste Pisamätningen där man menar att elever inte svarat på frågor i undersökningen 

eftersom det inte var betygsgrundande, enligt en artikel i Dagens Nyheter (Kärrman, 2014). 

Den yttre motivationen är den som mest råder i skolan. Forskare (Amabile, 1996) menar 

också att varje barn har rätt att utveckla kreativa tankar, nyfikenhet och lekfullhet under sin 

barndom för att bättre förstå det samhälle det ingår i. Det gäller både ur ett historiskt 

perspektiv men också inför framtiden. 

 

Entreprenöriella förmågor och estetiska lärprocesser 

I läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011a) står att skolan ska främja 

entreprenörskap som ett bidrag till elevers utveckling. Det är lätt att tro att det handlar om att 

skapa företagare men Bjerke (2005) menar att det handlar om att skapa förutsättningar samt 

stärka de förmågor som behövs och som kan leda till att man kanske i framtiden startar 

företag. Att tro på sig själv, kunna samarbeta, att våga och se lösningar är förmågor som är 

bra även för de som inte är företagare. I NE (2014) jämställs begreppen entreprenöriellt 
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förhållningssätt med kreativitet. I de Allmänna råd (Skolverket, 2011b) som Skolverket ger ut 

om att planera och genomföra sin undervisning kan man läsa att rektor har ansvar för skolans 

resultat samt också ansvar för att arbetsformerna på skolan utvecklas så elevaktivitet gynnas. 

Det står vidare att varje elev ska; ”enligt skolförordningen genom strukturerad undervisning 

ges kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa 

förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås” (ibid, sidan 11). 

Enligt samma källa är det läraren som ansvarar för att alla elever ges möjlighet att prova olika 

arbetssätt under sin skolgång och sin lärprocess. Bjerke (Bjerke, 2005) anser att kreativitet har 

blivit mer viktigt i vårt nya samhälle där innovationer skapar framgång för ett samhälle på alla 

nivåer. Detta menade också Vygotskij (1998) och Leffler (2008) som överensstämmer med att 

man måste ha förmågan att dra erfarenheter av det man gjort och utveckla nytt och att en 

förändring av en skolas yttre och inre organisation är nödvändig för att skapa ett 

entreprenöriellt klimat och miljö. Det handlar om att skapa förutsättningar för att uppnå de 

mål och syften som finns. En entreprenöriell undervisning innebär att det bör finnas långa och 

sammanhängande lärprocesser, ämnesövergripande arbetssätt, problembaserat lärande och där 

eleven ges möjlighet till att ta ansvar för det egna lärandet. Här är strukturer med timplan en 

hämmande faktor (ibid). Denna syn på strukturer som hämmande styrks av bland annat 

Dewey (Dewey, 2004)som ansåg att timplanen skulle slopas. Timplanen borde planeras 

utifrån varje elevs behov, men det kanske är svårt att genomföra men kanske borde det 

provas! 

    Synen på konst och estetiska uttryckssätt har varierat genom olika tider och epoker. 

Begreppet estetiska lärprocesser är ganska nytt och visar på att lärandet är en viktig bit i det 

estetiska arbetet med eleverna (Lindstrand, 2009). Att ha praktisk kunskap har inte alltid 

jämställts med arbete som kräver reflektion och tänkande (ibid). Förr var pedagogiken det 

som förmedlade en tradition vidare till nästa generation. Enligt författaren (Lindstrand, 2009) 

är det mer och mer viktigt att skapa de rätta förutsättningarna så att ett lärande sker och där 

kreativitet är viktigt. Om man anser att kreativitet är något nyskapande, originellt och har ett 

värde för något eller någon, kan man ställa sig frågan för vad och vem värdet består i (ibid). 

Det handlar om att värdet måste förekomma i rätt sammanhang annars får det inget värde för 

individ eller samhälle.  

    I läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011a) står att; ”praktiska, sinnliga och de 

estetiska aspekterna ska uppmärksammas och att eleverna ska få uppleva olika uttryck för 

kunskap genom drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form” 

 (sidan 11). Det är inte många skolor som har tillgång till lokaler där verksamhet som drama 

eller dans kan utövas. Tyvärr stryks nog sådant ur budgeten när den krymper. Wiklund (2009) 

skriver att ett estetiskt förhållningssätt är när en skolkultur tillåter sig att erbjuda eller tillåta 

olika uttryckssätt för inlärning. Att också skapa en metodik där eleven ges möjlighet att 

redovisa sitt kunnande på olika sätt samt att ge tid för eleven så han/hon kan testa olika 

möjligheter till lärande för att själv upptäcka det optimala sättet. Det kan gälla skrivande, 

lyssnande, läsande, gestalta eller andra uttryckssätt (Wiklund, 2009). Enligt Lindstrand (2009) 

har de estetiska uttryckssätten fått genomslag i skolan på grund av att det är lite trendigt med 

design, skapa utifrån egna idéer och undervisning som är gränsöverskridande och även kanske 

ett försök att hitta andra former för undervisning och lärande (Leffler, 2006). I en artikel av 

Younsoon (2013) kan man läsa att det krävs mer forskning för att bestämma vad som menas 
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med kreativitet i skolans kontext och för att då kunna fastställa hur det kan vara ett verktyg för 

lärande. Kreativitet i skola och förskola kan uttryckas genom leken och bilden bland annat 

och där (Dahlin, 2002) man genom leken tränar demokrati, rättvisa och inflytande men att 

lekens betydelse att träna dessa färdigheter har begränsats mer och mer i förskolan på grund 

av att verksamheten blivit mer skola med böcker, lektioner, stora barngrupper i små lokaler 

som begränsar det mer estetiska uttryckssättet (ibid). Professor Bamford (2006) menar att 

eftersom effekterna av konst, vad gäller kommunikation, teknik och meningsskapande växer i 

vårt samhälle behöver våra skolor fokusera mer på konstrika utbildningar där man uppmuntrar 

kritiskt tänkande, problemlösning och reflektion. Hon menar att den nya verkligheten är den 

kritiska och estetiska sfären av lärandet. Våra ungdomar är morgondagens uppfinnare och 

entreprenörer av sociala filosofier och kulturella mönster vilket kräver kreativt tänkande och 

utbildning. Framtidens vuxna behöver kunna konstruera nya material och villkor i den 

gemenskap som finns. Bamford (ibid) menar också att skolan som fysisk plats måste 

förändras eftersom elever idag söker sin information på andra ställen än bara i skolan. Skolan 

ska vara mer av ett centra med ett utbud av resurser av lärare och teknik (ibid). I den miljön 

passar inte de behavioristiska utgångspunkterna in. Skolans personal behöver utbildning i 

kreativitet. Även de politiker som styr i våra kommuner behöver veta behoven och vad som 

avgör om en skola blir en lärande miljö. Det är lätt att säga att skolan inte når målen men det 

kanske inte alltid är läraren det beror på om eleverna ska nå dit! 

 

 

Kreativitetsforskning  

I skollagen står att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” 

(2011:800, 1 kap. 5§). Detta innebär att lärare har ett frirum att välja metoder för sin 

undervisning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Kreativitet är mycket komplext och 

kan variera mellan olika forskare och ger en återspegling utifrån vilket fokus forskaren intar 

(Younsoon, 2013). Det som också kan vara ett problem inom kreativitetsforskningen är att det 

som anses vara en kreativ produkt eller handling i en kultur är i ett annat sammanhang eller 

kultur inte relevant (ibid). Författarna menar också att Piaget´s utvecklingsteori handlar om 

kreativitet eftersom barnet i sin utveckling bygger kunskaper utifrån tidigare erfarenheter. Det 

som också visat sig, enligt artikeln (ibid), är att kreativitet hos yngre elever är mycket 

personlig och kopplat till deras erfarenheter och upplevelser. Inom forskning om kreativitet 

ligger motivation och motivationsforskning väldigt nära varandra. När det gäller vad som 

avgör elevers motivation och hur den ska stimuleras finns det olika åsikter.  
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    Inom forskningen finns två olika ansatser på skolutveckling, enligt Groth (2011). Där den 

ena handlar om School-improvement-forskningen och den andra om Effective school-

forskning. 

 

School improvement-forskning 

Fokuserar en bottom-up-orientering, där 

förbättringsåtgärder ägs av den lokala skolan och 

dess personal. 

Använder oftast en kvalitativ forskningsmetodologi. 

Fokuserar en förändring av skolans 

organisatoriska processer framför skolans 

resultat. 

Betraktar inte skolans resultat som givna utan 

försöker även problematisera dem. 

Ser skolan som en dynamisk institution som 

fordrar fortsatta, utökade och longitudinella studier 

istället för korta ögonblicksbilder 

 

Effective school-forskning 

Fokuserar en top-down-orientering utanför den lokala 

skolan som vilar på forskning. 

Använder oftast en kvantitativ forskningsmetodologi. 

Fokuserar på den formella organisationens roll för 

resultaten av skolan till skillnad från de mera 

informella processerna. 

Betraktar skolans resultat som icke-problematiska. 

Beskriver skolor som mer statiska och stabila 

organisation. 

 (Groth, 2011) sid. 54 

  

Inom skoleffektivitetsforskningen (Groth, 2011) används mätningar i form av betyg och 

resultat från nationella prov som mått på en effektiv skola och där undervisningen visar 

tydligt på ett kraftfullt pedagogiskt ledarskap med höga förväntningar på eleverna och 

fokusering på grundkunskaper. Det finns ett tryggt klimat där det är ordning och reda och där 

täta kontroller genomförs, i form av olika mätningar, av elevernas kunskapsutveckling (ibid). 

Begrepp som framgångsrika skolor används i det sammanhanget. När det gäller forskningen 

inom school improvement ser man på vilka processer som styr skolan och hur de skapar 

möjligheter till förändringar. Här anser man även att det är viktigt att göra en analys över 

vilken skolkultur som råder för att ha som utgångspunkt till förbättring. Enligt Blossing 

(2008) finns det olika former av kulturer;  

- Särbokulturen: Lärarna arbetar inte tillsammans och där det utvecklas olika grupperingar 

eftersom konflikter inte bearbetas samt att det finns en ovana att diskutera mål,  

- Den familjära kulturen: Det förekommer informella kontakter mellan lärarna och där rektor 

inte leder verksamheten utan är en del i ”gänget”, alla initiativ till utvecklingsarbete initieras 

av enskilda lärare. 

- Den professionella kulturen: lärarna uppfattar varandra som kollegor mer än vänner, man 

anser att uppdraget med skolan är viktigt, problem löser man gemensamt och det finns en 

kollegial tanke om att gemensamt kan man utföra mer och bättre än på egen hand.   

    Inom politiken på nationell nivå diskuteras betyg i lägre åldrar, sommarskolor och förslag 

på förlängd grundskola för de som inte når lägsta nivån på betygsskalan A-F, där F är lägst. 

Forskare som Giota (2013) och Scherp (2007) menar att mätningar som betyg inte har någon 

avgörande betydelse för elevers motivation. Undervisningen bör också fokusera mer på 

ämnen som naturvetenskap, matematik och att skriva. Det finns även en tro att betygen är en 

motivationshöjande faktor för eleverna. Författaren (ibid) menar att dessa utbildningsreformer 

inte skapar någon grogrund för att höja motivationen hos de elever som riskerar att inte nå 

lägsta betyget för godkänt.  
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Forskare som Giota (2013) och Scherp (2007) gör också en skillnad på inre och yttre 

motivation och vad som kan vara avgörande för en elev om de blir studiemotiverade eller inte. 

Forskningen skiljer också mellan pojkars och flickors motivation. Inre motivation är det som 

stimulerar pojkar och handlar om att få kunskaperna i ett sammanhang med ett tydligt mål för 

varför man gör det man gör medan yttre motivation stimulerar flickor mer. Den yttre 

motivationen handlar om att erhålla någon form av belöning som till exempel betyg och 

resultat på prov. Resultaten av de mätningar som Skolverket gör i form av nationella prov 

samt från elevers slutbetyg i årskurs 9, visar att resultaten hos pojkarna sjunker. Forskningen 

är överens om att brist på motivation kan vara en bidragande orsak till sjunkande resultat för 

pojkar. Forskare som Scherp (2007) och Giota (2002) menar att skolans strukturer är ett 

hinder. Skolan har ett stort problem och det gäller omotiverade pojkar. De ger upp och känner 

ingen motivation eftersom skolan som organisation bygger på yttre motivation där man får 

kredit för bra resultat på prov och tester. Amabile (1996) har i sin forskning sett att inre 

motivation i form av undervisning kopplade till elevernas egna intressen har en positiv 

inverkan på kreativitet medan det finns lite forskning som kan styrka att yttre motivation har 

någon positiv effekt på kreativitet. Forskning visar även, att bland annat, elevaktiva arbetssätt 

gynnar inre motivation och skulle då gynna pojkars lärande (Scherp, 2007). Därför borde 

skolan satsa på att utveckla mer av elevaktiva arbetssätt.  

    Levin (2008) skriver i sin rapport att det som påverkar skolan som en kreativ miljö är 

strukturer som lektionens tidsbegränsning, scheman samt dess omgivning. Hon visar också att 

det finns en koppling mellan inre motivation och elevers lärandemål och att det är viktigt för 

eleverna att veta var i sin kunskapsinhämtning de befinner sig. Skolan är en lärande 

organisation och därför bör uppgifterna för eleverna vara väl anpassade utifrån 

svårighetsgrad, stimulera fantasin och nyfikenheten samt motivationen. Barn behöver få 

bekräftelse och återkoppling på sin skapande förmåga och att berömmet är en form av 

belöning för det skapande som utövas av barnet. Samhället utvecklas och förändras och det 

kommer att behövas människor som är kreativa, flexibla och vågar tänka nytt. I begreppet, att 

våga tänka nytt, är också ett sätt att vara kritisk, vilket är oerhört viktigt! Att våga tänka nytt, 

att vara lösningsinriktad är väl det som byggt vårt samhälle. Vygotskij (1998) förklarade det 

som en kombinatorisk/kreativ handling att genom erfarenhet kunna fantisera nytt och att detta 

är något som barn är duktiga på. Han menade att barn aldrig gör en replik av det de upplevt 

utan skapar en kreativ bearbetning av det upplevda. Forskning (Levin, 2008) anser att 

kunskap kring hur vi formar våra barn till kreativa vuxna ökar om de vuxna som finns runt 

barnet vet vad kreativitet är. Detta är ett av syftena med undersökningen att försöka ta reda på 

vad lärare vet om kreativitet. 

    Scherp (2007) menar att det finns behavioristiskt lärande som exemplifieras av 

förmedlingspedagogiska arbetssätt och som dominerar den traditionella undervisningen. 

Eleverna förväntas repetera det som läraren lärt ut och kunna återge det som förmedlats. Efter 

det förväntas eleven kunna använda sin kunskap och integrera den i andra sammanhang. 

Elevaktiva arbetssätt däremot är exempel på ett mer konstruktivistiskt arbetssätt där eleverna 

fördjupar och vidgar sina kunskaper. Repetition anses inte som ett bevis på att man lärt sig 

eller fått en ökad förståelse. Skolan ska vila på vetenskaplig grund (Skolverket, Skollagen 

2011:800 1 kap. 5§, 2013c)! Enligt Scherp (ibid) anses kreativt tänkande och lärande som 

något som stimulerar och utmanar till utveckling och lärande och stimuleras av att något 
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problematiskt dyker upp och måste lösas. Det finns enligt Levin (2008) bevis för att genom att 

fostra barn i att använda sin fantasi, nyfikenhet, kreativitet och lekfullhet kommer de att 

utvecklas till kreativa vuxna. Hon menar också att ju mer kreativitet som erbjuds under 

barndomen desto mer förberedda för vuxenlivet blir de och kommer troligtvis utvecklas till 

kreativa vuxna. Skolans miljö, brist på kunskap om kreativitet och stora fokus på tester och 

prov är inte det som, enligt forskare som Scherp (2007), Amabile (1996) och (Craft, 2003) 

gynnar kreativitet och lärande. I en artikel (Sahin Zeteroglu, 2012) skriver författarna att man 

inte ska glömma bort att kreativitet är vitaliserande och viktigt för ett samhälle för att 

utvecklas. Kreativitet är också en instinkt, ett drag som finns hos alla människor för att lösa 

olika problem. Enligt artikeln är det ett utmärkande drag hos kreativa personer att de är 

orädda för att misslyckas och gärna prövar olika lösningar på sina idéer och använder tidigare 

erfarenheter för att nå framgång. Kreativ undervisning innebär inte att göra det som andra 

gjort tidigare utan skapa nytt utifrån tidigare lärdomar. Kreativitet kan inte, enligt författarna, 

läras in. Under de rätta betingelserna med rätt vägledning och förhållanden kan den upptäckas 

och utvecklas (ibid).    

    Det är ganska samstämmigt i flera internationella forskningsartiklar att synen på kreativitet 

i skolan handlar om att elever får uppgifter som ska lösas i grupp men att de lämnas med sin 

uppgift med liten återkoppling. Undersökning (Roberge, 2012) visar att det är av stor 

betydelse att klassen återsamlas för ”brainstorming” vid jämna mellanrum för att gå vidare i 

sina projekt och sitt lärande. Kreativitet kopplas ofta av lärare till vissa så kallade praktiska 

ämnen som slöjd, bild, musik eller drama av tradition. Man menar också att den kreativa 

processen är viktig för eleven och att den kommer i skymundan. ”Creativity is the ability to 

use imagination, insight and intellect, as well as feeling and emotion, to move an idea from its 

present state to an alternate, previously unexplored state” (Roberge, 2012) (sidnummer 

saknas). Man menar att för att skapa kreativitet i undervisningen bör man avstå från sådant 

som begränsar möjligheten att nå målet (ibid). Även om riktningen och målet är viktigt så är 

undervisningen i vår nuvarande skola begränsad till att leta faktakunskaper med rätt eller fel 

istället för att fokusera på att låta eleverna bli frågvisa och ställa egna frågor kring ämnet. 

Elever är formade av en skola där man söker fakta istället för att låta eleven vara inkluderade i 

sin utbildning med tankar, känslor, analyser och där eleven är den som ställer frågorna (ibid). 

Craft (2003) har i sin undersökning sett att för att skapa kreativitet i skolan bör eleverna få 

möjlighet att tillämpa sin fantasi, ställa frågor och skapa hypoteser samt att låta dem söka 

egna alternativa innovativa lösningar.  

    Craft (2003) anser också att det finns skeenden som begränsar utvecklingen av kreativitet i 

skolan. I de tidiga åren är det svårt, enligt Craft (ibid), att se skillnad på lärprocesserna som 

sker hos barn och som är kopplade till olika konstformer som dans och konst. Svårigheten 

består av att se om det är lek eller kreativitet det som sker. Något annat som också kan 

begränsa kreativiteten i skolan är en centralt styrd pedagogik som, enligt Craft, menar att 

skolan måste ha ett gott organisationsklimat som möjliggör för både lärare och elever att 

känna; att nya idéer möts med uppmuntran, att det är möjligt att ta initiativ och att möjligheter 

ges till samarbete och att osäkerhet tolereras och man uppmuntras. Det finns också sociala och 

etiska begränsningar för kreativitet. Det kan vara kulturella sammanhang som påverkar en 

persons upplevelse av vad kreativitet är och där satsningen på att hitta ett alternativ till det 

som erbjuds kan vara mycket starkt. Kreativiteten kan begränsas av den kulturella kontext den 
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befinner sig i. Det vi i väst anser är kreativitet kanske inte har samma innebörd om du 

befinner dig på en annan plats i världen. Enligt Craft (ibid) har kreativiteten även en mörk 

sida då den också kan användas för att skapa förstörelse av olika slag. Som lärare har man ett 

ansvar att ge eleverna kunskap om hur olika idéer kan ställas mot varandra för att skapa 

kunskap om den ”mörka” sidan av kreativitet. Detta är en viktig aspekt av kreativitet som 

glöms bort och borde kanske upp på skolans agenda lite mer för att lära elever kritiskt 

tänkande. Craft (ibid) menar också att det kan bli en slags kreativitetskonflikt eftersom det 

inte kan ses som något universalmedel som går att överföra till olika kontexter, samtidigt som 

den ska ge hopp och visa på de positiva effekter som kreativitet kan ge för ett samhälle. Hon 

menar att det finns ett dilemma när man pratar om att undervisa till kreativitet.  

    Annan forskning (Konstantinidou, 2014) visar att det faller på läraren att fostra kreativitet 

hos eleverna. När kreativitet förändrades från att ”bara” handla om egenskaper till att handla 

om förmågor som; kunskap, förmågor kopplade till kreativitet som motivation, 

självförtroende och att kunna interagera med andra och att fungera i en social kontext 

(klassrummet) fick läraren en stor utmaning. Det som pedagoger (ibid) uppfattar som 

kreativitet i skolan eller i klassrumsmiljön är i första hand det som de anser att de lär sina 

elever som olika metoder, strategier, handlingar och beteenden för att utveckla elevernas 

kreativa potential. Forskning visar även att lärare tror att kreativitet finns utvecklat hos alla 

människor medan de samtidigt anser att det är en ”gåva” hos vissa. Konstantinidou (ibid) och 

Lowry-O´Neill (2011) menar att det finns en uppfattning om att kreativitet handlar om konst 

eller konstnärlig aktivitet. I den här undersökningen från Grekland visar svaren på att ganska 

många lärare i Primary School (motsvarande grundskolan) kom fram till att om undervisning 

främst betonar konkurrens som ett medel för att främja kreativitet så skulle det gynna elever 

som drivs av yttre motivation. Andra lärare ansåg även att mycket beröm var en drivkraft för 

elever med yttre motivation men för de elever som drivs av en inre motivation var för mycket 

beröm något som gjorde eleverna osjälvständiga (Konstantinidou, 2014). Amabile (1996) har 

sett att flera studier i Elementary School (motsvarande mellanstadiet) pekar på att en mycket 

strukturerad undervisning eller en mer friare, lekfullare undervisning inom t.ex. konst ledde 

till att de elever som fick den mycket uppstyrda, strukturerade undervisningen kunde svara på 

färre frågor i ett test jämfört med de personer som fick en mer friare undervisning. Hon har 

också sett att bland flickor i Elementary Shool (mellanstadiet), som i två olika grupper fick 

göra kollage. En av grupperna fick skapa fritt medan den andra gruppen fick veta att det 

skulle utses pristagare efteråt. Det visade sig att gruppen med ett tävlingsmoment i sina 

instruktioner hade mindre inslag av kreativitet. Amabile (ibid) pekar på att klassrummens 

utformning med mer öppna ytor och där det förekommer mer individualiserade instruktioner 

och mindre betoning på lärarkontroll gynnar kreativitet än traditionella klassrum. Det här är 

något som politiker och skolledning borde ha mer kunskap om. Det byggs nya skolor med 

ambitioner om nya arbetssätt, flexibla arbetsrum och klasser men slutar med att rum för tema, 

bild till exempel, görs om till klassrum. Trångboddhet är ett problem för att skapa de kreativa 

miljöerna som behövs för att skapa dessa arbetssätt. Lärarens roll som kreativ förebild är 

också viktig både i och utanför klassrummet. Hon/han ser individerna och uppmuntrar dem i 

att vara individer (ibid). Amabile (ibid) ser också att i familjer med en auktoritär uppfostran 

med många restriktioner och där det finns en distans mellan barn och föräldrar inte är 

gynnsamt för kreativitet. Det finns också ett samband mellan barn från familjer som är trygga 
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och kreativa eftersom barnet där inte behöver känna oro för att bryta normen eller mot några 

oskrivna lagar. På arbetsplatser/skolor där kreativitet gynnas bör det finnas en stabil 

personalgrupp med få omorganiseringar och där personalen känner inspiration och har och 

ges möjlighet att initiera nya idéer Amabile (ibid). 

    Lowry-O´Neill (2011) identifierar flera orsaker till kreativitet. Det kan vara att se bakom 

det som verkar bekant, bekvämt och invant. Det handlar också om att komma framåt och 

upptäcka och utforska nya områden. Något som hon också sett är att det krävs tid och 

utrymme. Hon har också identifierat tre olika paradigm när det gäller synen på vad kreativitet 

är. Den första benämner hon He-paradigm som handlade om att se på kreativitet utifrån 

genialitet och att det är andra som har den förmågan. Det andra paradigmet benämner hon 

som I-paradigm där man såg på kreativitet som en förmåga som alla har. Slutligen kallar hon 

det sista för We-paradigm som handlar om att synen på kreativitet då handlar om att från att 

fokus varit på individen till att handla om i vilket sammanhang/kontext kreativiteten uttrycks. 

Det finns även ett växande intresse för hur en inlärningsprocess för kreativitet kan utvecklas. 

Undersökningen belyser även att man i skolan kanske inte behöver skapa/uppfinna kreativitet 

utan det viktiga är att skapa miljöer och möjligheter till kreativt arbete som; platser för 

samarbete, mångfald, ett informationsflöde, personer som är lösningsinriktade, bra 

möjligheter till handling, positiva avsikter och nyfikna förväntningar. Lowry-O´Neill (2011) 

visar också på en modell där man jämför olika sätt att se på pedagogiskt arbete; 

”Emergent paradigm of pedagogy” 

Command and control´pedagogies Emergent paradigm 

Lecture at students non-stop for an hour Create moments for students to interact 

Use only teaching methology – one size fitz all Vary methodologigal approaches 

Give students a limited reading list Provide guidance on a wide range of texts to access 

that may be of interest 

Make students painfully aware of all the ways in 

which they may fail your course 

Aim to reduce anxiety through the provision of clear 

information 

Keep students overtime in class End class punctually 

Tell students they are in competition with one and 

another and many will not succeed 

Encourage students to work cooperatively, with the 

intention that all might succeed 

Set unannounced exams and use the results as part of 

the final grade 

Allow students to work on longer term projects that 

allow for deeper understanding and insight 

(Lowry-O´Neil, 2011) sidan 486 

I en forskningsstudie från Sydkorea (Younsoon, 2013) kom man fram till att man kan urskilja 

tre olika former av kreativitet hos eleverna; det var heuristiskt (att hitta smarta lösningar), 

integrativ (teori och praktik tillsammans) samt tolkande. Det heuristiska kom fram när 

eleverna själva fick komma till tals och uttrycka sina tankar. Det var också 

motivationshöjande för eleverna. När det gällde det integrativa framkom den när eleverna 

behövde komma på nya lösningar eller göra nya saker baserat på tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Den tolkande formen visade sig hos eleverna när de skulle använda riktigt 

material eller verkliga situationer där det krävdes att de fördjupade sig i tolkningar och 

lösningar. Där kom också kritiskt tänkande in. Allmänt såg forskarna att det förekom i alla tre 

divergent tänkande (att hitta smarta lösningar), kritiskt tänkande (analysförmåga, hitta 

problem, utveckla resonemang) samt kreativa attityder (nyfikenhet, intresse, känslighet). Man 
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såg också att diskussioner i grupp var viktigt för att komma fram till lösningar eller nya 

produkter (ibid). 

 

 

Mitt bidrag till forskningen 

 

Efter att ha läst forskning om kreativitet och lärande har jag gjort mig följande bild av vad det 

betyder för mig. Jag anser att kreativitet handlar om att få tillgång till ett lärande som gynnar 

kritiskt tänkande, fantasi, mod att tänka nytt och annorlunda, gå mot normen, lekfullhet och 

flexibilitet. Det kan också handla om att skapa något nytt utifrån tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Där ett lärande sker hos individer när de känner sig uppmuntrade, är accepterade 

som de är och när möten sker i demokratisk anda och där utbyte sker av tankar, kunskaper och 

idéer för att komma vidare. 

    I den forskning som jag läst och som utgör stödet för mina tankar och min förståelse för 

vad kreativitet är och vad det innebär för skolan som en lärande organisation är följande; 

 Kreativitet och kreativa processer är värdefulla och en förutsättning för att individer 

i/och för att ett samhälle ska utvecklas. 

 Min undersökning kan sätta mer fokus på det värdefulla i att använda sig av kreativitet 

i undervisningen i större grad än som nu förekommer. 

 Undersökningen kan utgöra ett stöd för hur man kan tänka kring hur man organiserar 

sin skola utifrån kreativitet. 

Ge lärare i grundskolan förutsättningarna och verktygen för att kunna använda kreativitet i sin 

undervisning och vi kommer då att se andra resultat av mätningar i framtiden! 
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Metod 

I Metoddelen redovisar jag hur min undersökning gått till. Jag redovisar även de 

reliabilitetstester jag genomfört av index samt redovisar de Vetenskapliga etiska regler som 

ligger till grund för min undersökning (Vetenskapsrådet, 2013). Jag redovisar även den 

statistiska bearbetningen jag gjort och hur jag gått till väga. 

    Undersökningen är en kvalitativ enkätundersökning som kodats om till en kvantitativ 

undersökning på en ordinalskala, eftersom svarsalternativen är av karaktären ”i vilken grad” 

och där varje svarsalternativ fått ett värde mellan 1 och 5. Detta blir ett mättekniskt problem 

eftersom det är svårt att mäta kvalitet i enbart siffror. Det skapar också ett annat bekymmer; 

från början när undersökningen var kvalitativ, var resultatet på en nominalskala där det saknas 

skalsteg. När undersökningen gjordes om till en kvantitativ undersökning omvandlades 

resultaten till en ordinalskala som mäter resultat utifrån rangordning av svaren (Lantz, 2011).  

    I samband med att resultaten ur enkäten redovisas, visas också svarens medelvärde, 

typvärde, median och standardavvikelse i Resultatdelen. I de korstabeller som finns, tabell 1-

3, har jag svarsalternativen I mycket hög grad valt att slå samman med I ganska hög grad, 

samt värdena I ganska låg grad och Inte alls för sig när jag redovisar resultaten. Jag valde 

också att kategorisera de öppna svaren med följande; lågstadiet, mellanstadiet samt 

högstadiet. 

    För att försöka förstå hur kreativitet yttrar sig i undervisningen gjorde jag en enkät med 

frågor som ska ta fram lärares syn på kreativa processer och om respondenterna anser att det 

har inverkan på elevers måluppfyllelse. Jag operationaliserade syftet och gjorde en enkät 

(bilaga 2) med 14 frågor där frågorna 4, 6, 7 även har ett öppet svarsalternativ. Fråga 14 är 

endast en öppen fråga. De frågorna med öppna svarsalternativ har jag valt att redovisa utifrån 

stadium och exakt vad varje respondent uttryckt. Jag har skapat matriser och skrivit in de 

öppna svar jag fått från respondenterna. Under rubriken Enkätkonstruktion går jag djupare in 

på hur jag gått till väga för att skapa enkäten. 

 

Enkätkonstruktion 

Enkäten (bilaga 2) består av 17 frågor där de första tre frågorna är bakgrundsvariabler med 

frågor om vilket ämne man främst undervisar i, hur länge man arbetat som lärare samt vilket 

stadium man är verksam på. För att försöka få en förståelse för vad respondenten anser är 

kreativa processer är en fråga konstruerad som en flervalsfråga där jag listat upp flera olika 

alternativ för kreativitet. Det är förslag som jag kommit fram till när jag läst om teorier och 

forskning. Några frågor är gjorda så att respondenten kan ge egna exempel och det gäller; 

fråga 4, Jag anser att vissa ämnen lämpar sig bättre för kreativt arbete än andra, fråga 6, Jag 

vet hur jag kan involvera kreativitet i min undervisning samt fråga 7, Jag anser att skolans 

strukturer gynnar kreativt arbete. Fråga 14, är en helt öppen fråga där jag ville att 

respondenten ger exempel på Hur skulle skolans strukturer kunna förändras för att ge större 

utrymme åt kreativitet. Resterande frågor är enbart slutna frågor med svarsalternativen; I 

mycket hög grad, I ganska hög grad, I ganska låg grad och Inte alls. 
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    Fråga 1, 4, 9, 10 och 12 mäter syftesfrågan; Hur yttrar sig kreativitet i undervisningen? 

Eftersom fråga 1 har 14 svarsalternativ valde jag att testa den var för sig. På grund av detta 

har jag kallat dem för index A och index B. Enkätfrågorna 2 och 3 mäter syftesfrågan; Hur 

förstår lärarna innebörden av kreativa processer? ? Enkätfrågorna 6, 7, 8, 11 och 13 mäter 

syftesfrågan; Anser lärarna att kreativitet gynnar måluppfyllelsen?  

   Enkäten gjordes i Google Docs och lämnades sen ut i pappersform till lärare i grundskolan. 

Anledningen till att jag valde pappersenkät var att få fler att svara direkt och jag hoppades 

därmed få en högre svarsfrekvens. Varje enkät numrerades för att kunna identifieras efter 

inmatning i statistikverktyget för att kunna hittas om data inte överensstämde.   

    Vid tillfället för undersökningen fick alla respondenter ett så kallat missivbrev (bilaga 1) 

där jag förklarar varför enkätundersökningen genomförs och att det är frivilligt att delta. I min 

studie använde jag fyra svarsalternativ där Instämmer i mycket hög grad fick värde 1 och Inte 

alls värdet 4. På grund av svar som var svåra att tyda eftersom några fyllt i flera alternativ 

skapade jag ett värde som jag kallade Otydlig och gav det värde 5. Mätningen är kvantitativ 

men med inslag av frågor av kvalitativ art och kommer att användas på det sättet. Detta gäller 

frågorna som innehåller mer öppna svarsalternativ. En pilotstudie genomfördes där 5 personer 

fick testa att svara på frågorna, detta för att vara säker på att enkäten höll hög kvalitet. Efter 

att enkäten testats genomfördes även vissa förändringar. 

    Enkäten kommer att bearbetas utifrån de svar som kommer fram i enkäten, kopplat till 

tidigare forskning som tidigare nämnts under rubriken Teori och tidigare forskning. Resultatet 

redovisas i den här rapporten. För att skatta frågornas reliabilitet har jag testat variablerna i 

Cronbach´s Alpha. Måttet visar hur bra den genomsnittliga samvariationen faktiskt är mellan 

olika variabler som är avsedda att mäta samma sak (Lantz, 2011). För att mäta 

undersökningens validitet kommer jag genomföra några korstabeller för att se om 

frågeställningarna i enkäten svarar upp mot syftet. 

 

Urval 

Jag har valt att genomföra en totalundersökning bland alla grundskollärare i kommunen, 

fördelade på fyra olika kommunala grundskolor. Undersökningen är en så kallad 

totalundersökning som, enligt Lantz (2013), är den enklaste formen av undersökning eftersom 

man inte behöver göra någon form av urval ur populationen. I denna undersökning erbjöds 

hela kommunens lärare på grundskolan att delta från årskurs 1 till 9, totalt 100 personer. 

Enligt Djurfeldt (2010) är de samband man kan se giltiga för en hel population vid en 

totalundersökning. Jag valde att undersöka grundskolan eftersom det är där jag arbetat och 

känner till, samt en stor del av att de mediala debatternas fokus om skolan ligger på 

grundskolans brist på måluppfyllelse. 

 

 

Genomförande 

Jag kontaktade de olika skolornas rektorer för att undersöka om det var möjligt att genomföra 

undersökningen på personalmöten. Eftersom kommunen har flera skolor gjordes 
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undersökningen vid sex olika tillfällen där skolledningen visade sig positiv till min 

undersökning. Problemet var att en del lärare var frånvarande av olika anledningar, så till de 

personerna valde jag att lämna kvar enkäter för att fylla i efter mitt besök. De personerna fick 

också missivbrevet. I missivbrevet fanns tyvärr inte information till respondenterna om 

Vetenskapsrådets etiska regler, varför jag genomför enkätundersökningen samt frivilligheten 

av att delta. Däremot så fanns mitt telefonnummer på missivbrevet om någon undrat över 

något. Denna brist på information påverkar undersökningens trovärdighet. Av de enkäter som 

delades ut i efterhand så kom ingen mer in. 

    Vid personalmötena berättade jag om min magisterutbildning i utbildningsledning och 

skolutveckling vid Karlstads universitet och förklarade Vetenskapsrådets etiska regler samt att 

respondenterna fick vetskap om att det är frivilligt att svara på enkäten. Jag informerade också 

om att undersökningen genomfördes med lärare från hela grundskolan. Vid varje 

undersökningstillfälle fick respondenterna en rimlig tid, ungefär 15 min, för att besvara 

enkäten. Jag informerade även om att varje enkät kommer att behandlas konfidentiellt och 

inte kommer kunna kopplas till respondenterna. 

 

 

Bortfall 

I kommunens grundskolor arbetar 100 lärare på grundskolan fördelade på fyra olika skolor. 

Totalt svarade 76 personer på enkäten. Jag lämnade enkäter till de som inte var närvarande 

men fick tyvärr inte in fler svar. På grund av att inte all personal var närvarande vid de 

aktuella tillfällena blev det externa bortfallet 24. Det var ingen som valde att avstå av de som 

jag träffade på personalmötena men däremot fick jag inte in några svar i efterhand. Det kan 

bero på att respondenterna fått delta i ett flertal undersökningar så motivationen kanske inte 

var så stor. En svårighet var att få mer tid till att genomföra undersökningen med de som inte 

var närvarande. 

    Det blev också svar som inte noterades på grund av den första bakgrundsvariabeln som 

handlade om vilket stadium man arbetar på. Där skulle det funnits alternativ för de lärare som 

är på flera stadier och arbetar, samt även för Särskolan som är en egen skolform. På grund av 

frågans konstruktion försvann en del svar eftersom några respondenter svarat flera alternativ 

och behandlades då vid inmatningen som ´otydlig` och fick värde 5. Det interna bortfallet på 

undersökningen blev olika beroende på vilken fråga det gällde. 

 Det redovisas i diagrammen 1-13 (bilaga 3) samt under rubriken Analys. På grund av att jag 

matade in värdena för hand i SPSS så finns möjlighet att felinmatningar skett. Bortfall kan 

också ha påverkats på grund av de lärare som fick tillgång till enkäten i efterhand och där det 

saknades tydliga instruktioner kring bland annat etiska regler. Det är svårt att avgöra om det 

påverkat bortfallet. 
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Reliabilitet och validitet 

Frågorna i enkäten är i stort sett lika konstruerade förutom ett fåtal som även har ett öppet 

svarsalternativ samt en fråga som bara är öppen. De respondenter som deltog fick rimlig tid 

till att svara på frågorna. I frågan där det upprepas flera alternativ för kreativitet kunde jag 

också gett respondenten möjlighet att ge egna exempel för att inte begränsa deras egen 

erfarenhet av vad de anser är kreativitet. Genom att göra Cronbach´s Alpha (tabell 1-4) på alla 

frågor har jag sett vilka variabler som samvarierar och mäter samma sak (Lantz, 2011). 

Utifrån det har jag skapat index som jag anser mäter de frågor jag har i syftet. Där jag redogör 

för olika svar ur enkäten har jag benämnt några med ett f framför frågans nummer, det betyder 

`fråga`.  Det visade sig att variablerna har god reliabilitet. Fråga 1, har 0,86 och frågorna 2 -

13, har reliabiliteten 0,730. Jag valde även att göra Cronbach´s Alpha på var och en av 

frågorna 8, Jag anser att kreativitet gynnar måluppfyllelse, fråga 10, Jag anser det viktigt att 

ha med elevers skapande i undervisningen och fråga 11, Jag anser att medveten målsättning 

har en avgörande roll för elevers motivation. Detta för att försöka se hur de hänger samman 

och för att se vad som utmärker i undersökningen. Det jag såg var att fråga 8, har värde 0,649, 

fråga 10, har värde 0,432 och fråga 11, har 0,668. Det betyder att fråga 8 och fråga 11 har 

större samstämmighet. Totalt får alla tre frågorna 0,685 vilket betyder att frågorna har relativt 

stor reliabilitet med stor tillförlitlighet. Enligt Lantz (2011) ska värdet ligga på över 0,7 för att 

anses som godtagbar. För fråga 6, Jag vet hur jag kan involvera kreativitet i min undervisning 

blir värdet 0,606, fråga 7, Jag anser att skolans strukturer gynnar kreativt arbete i skolan får 

värde 0, 488 och för fråga 9, Jag anser att det är lätt att ge utrymme för kreativitet i den egna 

undervisningen får värde 0,460. Där kan man se att fråga 7 och 9 har en homogenitet. Totalt 

får de tre variablerna 0,625 som utgör ett mått på att frågornas innehåll har hög tillförlitlighet 

och mäter det som eftersträvas. Det är liten chans att det är slumpen som gjort att resultatet är 

högt (Trost, 2012).  

    Jag har slagit samman variabler som jag anser mäter samma sak. Efter det har jag gjort 

Cronbach´s Alphatest för att få ett mått på deras interna relation. Jag kodade om, med hjälp av 

funktionen i SPSS, så att värdet på svarsalternativen blev från 5-1 istället för 1-5. Utifrån 

dessa grupper gjorde jag indexvariabler som sedan testades med hjälp av T-test för att 

undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna, med avseende på 

indexvariablerna och om frågornas svar är signifikanta och att det inte är slumpen som avgör 

en frågas svar (Djurfeldt, 2010). Signifikans handlar också om (Lantz, 2011) hur stor risk man 

vill ta av slumpens inverkan på resultatet. Det som kan vara ett problem när man skapar index 

är att skalnivåer kan ändras. I den aktuella undersökningen förändrades skalnivån från att ha 

varit på ordinalskalenivå med avgränsade värden av typen I mycket hög grad till Inte alls. 

Efter att index skapats så blev skalnivån istället en nominalskala som får sina värden genom 

subjektiv bedömning (Lantz, 2011). Ordinalskala används för kvantitativa mätningar medan 

nominalskala används vid kvalitativa mätningar. 
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 Reliabilitetstest av index tabell 1-4;  

      

Tabell 1    Tabell 2  

   

Reliabilitetstest på variablerna    Reliabilitetstest på variablerna för 

index A; Hur yttrar sig kreativitet  index B; Hur yttrar sig kreativitet 

i undervisningen?   I undervisningen? 

     

f.10 och f.12    f.1 

 

     
Tabell 3    Tabell 4 

  

Reliabilitetstest på variablerna för  Reliabilitetstest på variablerna för 

Index 2; Hur förstår lärarna innebörden av  index 3; Anser lärarna att kreativitet 

Kreativitet?                                gynnar elevers måluppfyllelse? 

 

   
f.2, f.3 och f.6    f 7, f.8, f.11 och f.13 

 

   

Respondenter som inte deltog vid de personalmöten där jag presenterade enkäten fick 

möjlighet att svara vid ett senare tillfälle. Tyvärr fick de inte information om de etiska regler 

som gäller, varför enkäten genomfördes, i vems regi samt om frivilligheten att delta i 

undersökningen vilket påverkar validiteten i undersökningen.  

 

Replikerbarhet 

Min uppfattning av enkäten är att den mycket väl skulle kunna användas igen för att se om 

den ger ett annat resultat. Man kan även lätt göra små förändringar och även använda den för 

gymnasiets lärare. Den går att använda i vilken annan kommun som helst för att få syn på 

lärares upplevelser av vilka strukturer som bör finnas i skolans miljö och om kreativitet 

förstärker elevers måluppfyllelse.  
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Statistisk bearbetning 

Det insamlade materialet kommer att överföras till ett dataprogram som heter SPSS 

(Statistical Package for Social Science). Mätningen görs enligt en ordinalskala eftersom 

enkätsvaren beskriver fyra olika värden där lägsta värdet (1) har I mycket hög grad, I ganska 

hög grad, I ganska låg grad, Inte alls och det högsta värdet (5) har Otydlig som etikett. En av 

bakgrundsvariablerna kunde ha uteslutits från början och det var År i yrket. Den variabeln har 

inte tillfört något till den här undersökningen. De lärare som fick enkäten var de som innehar 

befattning som lärare och arbetar som lärare i kommunens grundskolor. De olika skolorna 

representerar lärarkåren väl eftersom de respondenter som deltog arbetar på skolor som är 

små, med endast få lärare och få elever, till en stor skola med fler och betydligt större klasser.  

    Eftersom jag valde att lämna ut enkäten i pappersform fick jag mata in resultaten själv i 

statistikprogrammet SPSS. Utifrån de svar som kom in bearbetade jag dem genom att först 

försöka se en mönsterbild.  

    Efter inmatning i statistikprogrammet ville jag jämföra de olika stadiernas syn på kreativitet 

och genomförde en så kallad deskriptiv analys/statistik och delade upp lärarna i lågstadiet, 

mellanstadiet och högstadiet. Delningen gjordes genom Split file och Compare groups i 

programmet SPSS. På fråga 1 fick respondenterna möjlighet att svara på de alternativ som de 

ansåg var kännetecken för kreativitet. Det fanns ingen begränsning på hur många alternativ 

man kunde fylla i. De svarsalternativ där respondenterna själva fick svara med egna ord har 

jag sammanställt och kommer finnas med när jag analyserar materialet. Svaren från de öppna 

frågorna redovisas i anslutning till varje fråga i form av matriser, där svaren inte är kodade 

och inte går att koppla till enskilda respondenter.  

    Jag valde att redovisa svaren i form av stapeldiagram (bilaga 3) med varje fråga var för sig. 

Där redovisas mängden svar i procent för att lättare kunna göra jämförelser mellan grupperna 

lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet medan en sammanfattande text av resultaten redovisas 

under rubriken Resultat. Enligt Lantz (2011) så kan man använda stapeldiagram för 

kategoriserbar kvalitativ data och när variablerna är på ordinalskala. I samband med 

redovisningen av de olika svaren gjorde jag även en tabell över medelvärden, typvärden, 

median och standardavvikelse. Jag valde även att göra några korstabeller för att se om 

frekvenserna i en datamängd är fördelad på olika kombinationer av variabelvärden för två 

variabler (Lantz, 2011) i tabell 1-3. Detta för att se om frågorna svarar mot syftet. 

    Jag gjorde även en multivariat analys över de index som redovisats tidigare. Detta gjorde 

jag för att ytterligare se om de orsaker som framkommit ur testerna verkligen stämmer utifrån 

de resultat som kom fram ur undersökningen. 

 

Konstruktion och bearbetning av indexvariabler 

På fråga 1 gjorde jag ett index för att se om de gav svar på första syftesfrågan; Hur yttrar sig 

kreativitet i undervisningen? Jag testade även frågorna 10 och 11 som jag också anser hör till 

samma syftesfråga. Jag skapade index på frågorna 2, 3 och 6 för att mäta syftesfrågan; Hur 

förstår lärarna innebörden av kreativa processer? För den sista syftesfrågan gjorde jag ett 

index av frågorna 7, 8, 11 och 13 för att se om de frågorna hör samman och mäter samma sak. 
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Indexen reliabilitetstestades genom att det gjordes Cronbach´s Alphatest på samtliga index. 

Detta gjorde jag för att skatta frågornas reliabilitet (Lantz, 2011). 

 

Vetenskapsrådets etiska regler 

I Vetenskapsrådets samling över ”Forskningsetiska principer” (Vetenskapsrådet, 2013) har 

den som forskar ett stort ansvar att följa de etiska reglerna. Där finns fyra huvudkrav; 

- Informationskravet, vilket betyder att den som utför forskningen ska informera om 

forskningsuppgiften.  

- Samtyckeskravet, betyder att de som deltat i undersökningen ska underrättas om 

frivilligheten i att delta i undersökningen. 

- Konfidentialitetskravet, innebär att man garanterar att de som deltar i undersökningen ska 

ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter som förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av uppgifterna.   

- Nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som finns insamlade om enskilda individer bara får 

användas i forskningssyfte. 

    Samtyckeskravet ligger hos huvudman (skolchef, utvecklingsledare) vilket inte blir fallet 

om man lämnar ut enkäten direkt i handen till de som ska svara eller väljer att inte svara.  

Olika normer, både uttalade och outtalade, styr forskningen på nationell och lokal nivå. 

Regler på arbetsplatser och olika forskarområden har olika yrkesetiska kodex. Detta gäller för 

metoder såväl som för intervjuer inom hela forskningsprocessen. Enligt SOU 1999:4 omfattar 

processen både den vetenskapliga problemformuleringen som forskaren väjer med hjälp av 

intervjuer samt metoder vidare till hur undersökningen resultat tas emot av samhället. Den 

som forskar har alltid ett eget ansvar att etiska regler följs vid undersökningar. Allmänheten 

ska alltid känna sig trygg och ha förtroende för den forskning som bedrivs. Vid de tillfällen då 

jag lämnat ut enkätundersökningen var jag noggrann med att meddela de olika kraven från 

Vetenskapsrådet. I enkäten finns inga uppgifter som kan innebära att de kan identifieras och 

det är endast jag som kommer att ha tillgång till enkäterna. De enkäter som lämnades till 

respondenter som inte var närvarande vid undersökningstillfällena fick inte den information 

som gäller för etisk riktighet. Det kan ha påverkat utfallet men är svårt att undersöka i 

efterhand.  

De resultat som undersökningen kommit fram till redovisas i nästa avsnitt under Resultat. Där 

redovisar jag även de öppna svaren från respondenterna i matriser med en sammanfattande 

text. 
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Resultat 

Inledningsvis följer en matris med övergripande deskriptiv statistik över frågorna 1-13 ur 

enkäten (tabell 5). Efter detta följer mer utförliga beskrivningar av variablernas fördelning 

över lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. På fråga 1-13 har jag även gjort stapeldiagram 

över svarsfördelningen mellan de olika stadierna (bilaga 4). De bortfall som förekommer är 

antingen utifrån att svaren varit otydliga eller att man inte svarat alls på den frågan. Den av 

bakrundsvariablerna som handlar om på vilket stadium man arbetar blev ett problem för en 

del lärare. De som har ämnen som idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, slöjd samt 

musik arbetar ofta på flera stadier. Eftersom frågans konstruktion inte tillät att man valde fler 

alternativ, behandlades de svar där flera var ikryssade som ”otydlig”. I de diagram jag 

redovisar har jag valt att lägga samman ”missing value” och ”otydlig” till ett resultat. Jag 

valde att visa värdena i procent eftersom respondenterna skilde sig i antal mellan lågstadiet, 

mellanstadiet och högstadiet. Jag ansåg att det var lättare att kunna göra jämförelser mellan de 

olika grupperna. Jag har även gjort några korstabuleringar för att se om enkätfrågorna mäter 

det som åsyftas utifrån undersökningens syfte. De presenteras som tabell 1-3 och ligger sist 

under resultatdelen. Jag har även skapat index utifrån variabler som jag anser mäter samma 

sak samt gjort t-tester för att mäta signifikansen. Resultatet utifrån de testerna visas sist under 

rubriken Resultat. De öppna svaren från respondenterna fann jag inte någon vits med att koda 

till respektive respondent utan valde att enbart nedteckna dem precis som respondenterna 

skrev. Enda kopplingen är till vilket stadium man arbetar på. Nedan följer en matris över 

enkätsvarens frekvensfördelning. 
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Tabell 5 Frekvenstabell över enkätsvaren 

 

 M Md Tv S 

Fråga 1 

Elevinflytande 

1,45 1,00 1 0,501 

Skapa nyfikenhet 1,09 1,00 1 0,291 

Pröva nytt 1,29 1,00 1 0,291 

Skapande arbete 1,32 1,00 1 0,468 

Lösa problem 1,38 1,00 1 0,489 

Pröva egna idéer 1,26 1,00 1 0,443 

Våga göra fel 1,26 1,00 1 0,443 

Arbeta praktiskt 1,25 1,00 1 0,436 

Skriftliga prov 1,25 2,00 2 0,325 

Muntliga prov 1,88 2,00 1 0,367 

Lekfullhet 1,44 2,00 1 0,503 

Pröva andras idéer 1,45 1,00 1 0,501 

Problemlösning 1,33 1,00 1 0,473 

Lustfyllt 1,32 1,00 1 0,468 

Fråga 2 Kunskap/kreativa 

processer 

2,19 2.00 2 0,634 

Fråga 3 lärare i allmänhet 2,44 2,00 3 0,601 

Fråga 4 ämnens lämplighet 2,42 2,00 2 0,936 

Fråga 5 medveten planering 2,09 2,00 2 0,593 

Fråga 6 involvera kreativitet 2,08 2,00 2 0,517 

Fråga 7 skolans strukturer 2,86 3,00 3 0,608 

Fråga 8 

kreativitet/måluppfyllelse 

1,62 2,00 2 0,542 

Fråga 9 kreativitet i 

undervisningen 

2,32 2,00 2 0,671 

Fråga 10 skapande 1,64 2,00 2 0,538 

Fråga 11 medveten 

målsättning 

1,52 2,00 1 0,531 

Fråga 12 uppgifters 

konstruktion 

1,56 2,00 2 0,552 

Fråga 13 kreativitet, viktig 

aspekt 

1,53 1,50 1 0,555 

Frekvenstabell 

 

I tabell 5 kan man se att begreppen Elevinflytande, Lekfullhet och Pröva andras idéer har 

medelvärdet 1,45, 1,40 respektive 1,45 medan begreppen Skapa nyfikenhet, Skriftliga prov 

och Muntliga prov får 1,09, 1,88 respektive 1,84. Medianvärdet för de tre första begreppen 

som nämns är 1,00 och för de tre sistnämnda ligger värdet på 2,00 för Skriftliga prov och 

Muntliga prov samt Skapa nyfikenhet fick värde 1,00. Typvärdet för samtliga svar i tabellen 

är 1. Standardavvikelsen skiljer sig från det lägsta på 0,291 för Skapa nyfikenhet det högsta 

värdet som är för Lekfullhet som får 0,503. 

 

F. 1 Vad anser du kännetecknar kreativitet i undervisningen? 

Den första frågan i enkäten handlar om vad man anser kännetecknar kreativitet i 

undervisningen. I enkäten nämnde jag Elevinflytande, Skapa nyfikenhet, Pröva nytt, 

Skapande arbete, Lösa problem, Pröva egna idéer, Våga göra fel, Arbeta praktiskt, Skriftliga 

prov, Muntliga prov, Lekfullhet, Pröva andras idéer, Problemlösning och Lustfyllt som 

förslag. Svaren redovisas i en frekvenstabell (Tabell 5). Det som alla stadier är eniga om är att 

Skapa nyfikenhet är ett kännetecken för kreativitet. Våga göra fel, Arbeta praktiskt, Pröva nytt 
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och Skapande anser var fjärde respondent att det inte är kännetecken för kreativitet. Däremot 

anser få respondenter att skriftliga- och muntliga prov är tecken på kreativitet. På begreppet 

Elevinflytande är det ganska lika fördelat mellan de som svarat positivt (42 personer) och de 

som inte ansett det som ett kännetecken för kreativitet i undervisningen (34 personer).  

 

F.2. Jag har tillräcklig kunskap om kreativa processers inverkan på lärandet 

I diagrammet för denna fråga (bilaga 3) kan man se att för svarsalternativen I mycket hög grad 

och I ganska hög grad är det lågstadiet som sticker ut med lägsta värdet. De anser sig i lägre 

grad än övriga stadier ha tillräcklig kunskap om de kreativa processer som påverkar lärandet. 

Det visar också på ett behov hos lågstadiets respondenter av en ökad kunskap om kreativa 

processers inverkan på lärandet. Av mellanstadiets lärare anser sig 4,4 % att de saknar 

kunskapen. Merparten av respondenterna från grundskolan, oavsett årskurs, anser sig ha 

ganska bra kunskaper om kreativa processers inverkan på lärandet. Det är fler på lågstadiet 

som känner osäkerhet än övriga stadier. 

 

F. 3 Jag anser att i allmänhet har lärare tillräcklig kunskap om kreativa processers 

inverkan på lärandet 

I detta diagram (bilaga 3) kan man se att av den personal som besvarade frågan så anser drygt 

hälften av respondenterna på mellanstadiet och högstadiet att lärare i allmänhet har ganska 

goda kunskaper om kreativa processers inverkan på lärandet. Lågstadiets respondenter visar 

även här en större tveksamhet än övriga stadier. Andra hälften av lärarna är mer tveksamma. 

Det är ca 40 % av lågstadielärarna som besvarat svarsalternativet I mycket hög grad och I 

ganska hög grad svarade 40,0 % av lågstadiets respondenter och ca 54 % för respektive 

mellanstadiets respondenter och högstadiets respondenter. Av totalt 76 respondenter valde 

14,1 % att inte besvara frågan eller så var svaret otydligt. 

 

F. 4 Jag anser att vissa ämnen lämpar sig bättre för kreativt arbete än andra 

På sammanställningen av svaren (bilaga 3) kan man se en ganska jämn fördelning mellan de 

lärare i grundskolan som anser sig positiva till att vissa ämnen lämpar sig bättre för kreativt 

arbete än andra och de som hyser tveksamhet. På svarsalternativet I mycket hög grad och I 

ganska hög grad visar resultaten att lågstadiets lärare inte anser i lika grad som övriga stadier 

att vissa ämnen lämpar sig bättre för kreativt arbete. På resultaten kan man även se att 

åsikterna ökar med elevernas stigande ålder. Högstadiets lärare anser i högre grad än övriga 

att olika ämnen lämpar sig bättre eller sämre för kreativt arbete.  

 

Fråga 4 Öppna svar från respondenter 

Lågstadiet -Jag anser att man kan skapa kreativa arbeten i alla ämnen bara man har viljan och tiden. 

-Jag tycker alla ämnen är lämpliga. Ibland saknas lämpligt material 

-Bild 

-Musik 

-Alla ämnen lämpar sig men det gäller att hitta vägen dit. 

-Svenska och matematik 

-Bild, matte, engelska, idrott, svenska och musik 

Mellanstadiet -Praktiska ämnen 

-Man kan ha kreativt arbete i alla ämnen 

-Jag tycker det går att vara kreativ i alla ämnen. 
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-Alla ämnen går att göra kreativa men planeringstiden fattas i dag för att skapa egna 

kreativa lösningar på undervisningen. 

-Matte, bild, träslöjd, fysik/kemi, musik, teknik 

Högstadiet -Alla ämnen borde kunna lämpa sig bra för kreativt arbete, men jag tror inte att alla lärare 

arbetar så. 

-De praktiska ämnena tror jag har lättare att tillgodose kreativitet. 

-Traditionellt tänker man väl att  Bild, slöjd, musik är mest kreativa, men det går säkert i 

alla ämnen. 

-Alla ämnen borde lämpa sig för kreativt arbete. Beror mycket på läraren. 

-Jag tror att många ämnen kan arbeta med kreativa lösningar på undervisningen. 

-I ämnen där man har många bitar att ta sig igenom som SO, NO kan jag tänka mig 

tidsmässiga problem att hinna få till kreativitet. 

-Alla ämnen 

-Kreativitet är ofta förknippat med skapande vilket kanske inte får lika stor plats i alla 

ämnen. 

 

Det som alla stadier uttrycker är att det går att arbeta kreativt i alla ämnen men att det också 

finns en tendens att anse ämnen som av tradition anses mer kreativa som bild, slöjd och 

musik. Det man också ser är att lärare på lågstadiet och mellanstadiet nämner matematik som 

ett möjligt ämne att arbeta mer kreativt medan högstadiet nämner SO och NO. Lågstadiets och 

högstadiets respondenter nämner också att det kan bero på den enskilde läraren om det 

förekommer kreativitet i undervisningen eller inte. 

 

F. 5 I mitt arbete som lärare planerar jag medvetet för att eleverna ska få arbeta 

kreativt i sin undervisning 

Det är en högre andel av respondenterna av mellanstadielärarna som I mycket hög grad och I 

ganska hög grad medvetet planerar för kreativitet i den egna undervisningen (bilaga 3). På 

alternativet I ganska låg grad svarade största delen, 26,7 % av lågstadielärarna. 

 

F. 6 Jag vet hur jag kan involvera kreativitet i min undervisning 

Enligt undersökningen anser sig lärarna i mellanstadiet och högstadiet I mycket hög grad och 

I ganska hög grad säkra på hur man kan involvera kreativitet i den egna undervisningen. Där 

nästan alla svarat att det ändå, bland några, finns en tveksamhet och där tveksamheten visar 

sig störst bland lågstadiets respondenter (bilaga 3). På alternativet I ganska låg grad svarade 

hela 26,7 % av lågstadielärarna vilket tyder på en viss osäkerhet på hur man gör.   

 

Fråga 6 Öppna svar från respondenter 

Lågstadiet -Jag försöker men tycker att jag behöver mer kunskap/eller våga mer. 

-Genom praktiska övningar  

-Egna idéer 

-Ha en bra kollega som gillar detta också! 

-Matte-problemlösning, bild, svenska-skrivning 

Mellanstadiet -Vi skriver böcker 

-Ser praktiska övningar i matematiken 

-Pratar engelska 

-Exempelvis i matte, jobba praktiskt med figurer både ”platt” och i 3:d-form 

-Låta eleverna jobba praktiskt och teoretiskt med olika aktiviteter 

-Kreativitet kan man skapa i alla ämnen. Inte bara de praktiska. 

 -Praktiskt arbete så man arbetar med alla sinnen. 

-Olika typer av texter, framträdanden och illustrationer. 
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-När det t.ex. gäller matte går det lätt att skapa kreativitet. Ofta går det också att ta tillvara 

elevernas förslag för att jobba kreativt i alla ämnen. 

-De elever som behöver extra stöd behöver oftast få förklarat på ett annat sätt t.ex. genom 

kroppen, känsel, lukt, smak, upplevelse 

-Öppna frågeställningar, undersöka utan givna gränser men ändå med givna ramar 

Högstadiet -Gruppuppgifter 

-I högre grad när det gäller skrivande än läsning. 

-Elevpåverkan-elevmedverkan, prova/göra om, egna idéer, utgå från eleven--Elevernas 

kreativitet ökar lite med gruppuppgifter med given ram och fritt innehåll. 

-Jag använder en hel del öppna uppgifter där eleverna får finna kreativa lösningar. 

-Använda alla sinnen och lärstilar 

-Inflytande i val av uppgifter. Egna val i hur man löser problem. 

-Laborationer 

-Ge möjlighet för eleverna att uttrycka sig språkligt och uppmuntra mångfald, lyssna. 

-För att jag ska kunna arbeta med mer kreativa arbetsmetoder krävs att flertalet elever 

klara av att jobba på ett sånt sätt. 

-Provocera, spinn på deras intressen, stimulera, beröm, utmana 

 

Lågstadiets respondenter vill ha mer av det kollegiala lärandet för att få mer kunskap om hur 

man kan involvera kreativitet i undervisningen. Mellanstadiets respondenter har angett mer av 

hur man i praktiken gör för att involvera kreativitet i undervisningen. Högstadielärarna anger 

mer utifrån elevens perspektiv som; gruppuppgifter, inga givna lösningar ge eleven möjlighet 

att uttrycka sig, uppmuntra mångfald, provocera och elevmedverkan. 

 

F. 7 Jag anser att skolans strukturer gynnar kreativt arbete  

Mycket få av grundskolans lärare instämmer I mycket hög grad och I ganska hög grad med 

att skolans strukturer gynnar kreativt arbete. Här sticker verkligen respondenter från 

mellanstadiet ut med att endast 9,1 % anser I ganska hög grad att strukturerna påverkar 

kreativt arbete och att hela 81,8 % av mellanstadielärarna är mycket tveksamma till att det har 

betydelse. På alternativet Inte alls svarade 20,0 % av personalen på lågstadiet, vilket också 

förvånar.  

 

Fråga 7 Öppna svar från respondenter 

Lågstadiet -Jag tror man måste våga släppa lite på strukturen och våga låta eleverna vara mer 

problemlösande/kreativa 

-För stora grupper 

-Tidsbrist till planering och efterarbete av undervisning 

-Just nu är det så mycket ”görande” och ”presteranden” så hela den kreativa processen 

kommer i skymundan, tyvärr! 

-Kursplanernas krav kan ställa till det ibland 

Mellanstadiet -För lite kreativt tänkande hos vuxna 

-Förändringar sker ofta snabbt i skolan 

-Lokaler, förråd och många elever 

-Dåligt med utrymmen att använda för att dela upp grupper 

-Tiden i skolan, i relation till målen, räcker inte till för att prova olika typer av arbeten 

-En icke fungerande skolgård, klassrumsmiljö. Inga övriga utrymmen där det finns till 

exempel vatten, dåligt med grupprum och dåligt med övrigt material i till exempel. SO 

-Vi har ej tillräckligt med tid för planering och genomförande av kreativa lektioner. 

-Lokalerna är inte anpassade för experiment, mätningar. Spontana problem går oftast inte 

lösa på grund av klassrummens utförande (diskbänk med vatten saknas) 

-Gruppstorlek, lektionstid, lokaliteter 

Högstadiet -Stora grupper, låg lärartäthet, små lokaler och väldigt lite praktiskt material 

-Stel organisation på högstadiet 

-Alldeles för trångt 
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-För lite inflytande. För mycket uppstyltat. Ibland för många prov samtidigt som inte 

gynnar kreativiteten. 

-Tidsbrist gör inte kreativitet högprioriterat alla gånger 

-Dåliga små lokaler. Alltför små rum. Lyhört och glasrutor i klassrummen 

-Schema är ett hinder 

-Ämneslärare i fyrkantiga arbetspass. 

-Styrdokumentens uppnåendemål främjar inte alltid kreativitet. 

 

Alla stadier har noterat skolans strukturer med schema, klasstorlek, låg lärartäthet som hinder 

för att kunna arbeta kreativt i skolan. Respondenterna är också eniga om att lokalernas 

utformning ställer till det. Lokalerna är för små, brist på grupprum samt brist på lämpligt 

material. Noterbart är också att lågstadielärarna och högstadielärarna noterat att 

styrdokumenten ställer till det när man vill arbeta mer kreativt. Av högstadiets lärare nämns 

även ämneslärarsystemet som ett problem. 

 

F. 8 Jag anser att kreativitet gynnar elevers måluppfyllelse 

Många av de lärare som svarat (bilaga 3) anser att kreativitet i undervisningen I mycket hög 

grad eller I ganska hög grad gynnar elevers måluppfyllelse. Här sticker respondenter från 

högstadiet ut en aning. Cirka 10 % färre lärare från högstadiet anser att kreativitet gynnar 

måluppfyllelsen än övriga stadier. Både lågstadielärarna och mellanstadielärarna var eniga till 

100 % av betydelsen av kreativitet för att gynna måluppfyllelsen.  

 

F. 9 Jag anser att det är lätt att ge utrymme för kreativitet i den egna undervisningen 

I diagrammet (bilaga 3) kan man se att av respondenterna är det högstadiets lärare som anser 

det lättare att ge utrymme för kreativitet i sin undervisning jämfört med grupperna lågstadiet 

och mellanstadiet. Det skiljer 10 % mellan högsta och lägsta värdet där lågstadielärarna har 

det lägsta värdet. Detta gäller om man slår samman svaren I mycket hög grad och I ganska 

hög grad. Resultatet visar att lågstadiets respondenter anser det svårast att ge utrymme för 

kreativitet i sin undervisning. Alternativet I ganska låg grad har en svarsfrekvens som visar 

att av lågstadiets lärare har 40,0 % svarat, av mellanstadiets respondenter 40,9 % och av 

högstadiets respondenter har 37,1 % svarat på det alternativ. Det kan tyda ändå på att av 

svaren är det ganska många av respondenterna som anser detta svårt. 

 

F. 10 Jag anser det viktigt att ha med elevers skapande i undervisningen 

Av de respondenter som besvarat frågan (bilaga 3) har de flesta svarat I mycket hög grad eller 

I ganska hög grad. Man anser det viktigt att ha med elevers skapande i undervisningen. Den 

av grupperna som ändå sticker ut lite är högstadiet som i mindre grad anser detta viktigt. Av 

de lärarna på lågstadiet svarade alla respondenter på just de alternativen. På alternativet I 

ganska låg grad svarade 5,7 % av högstadielärarna.  

 

F. 11 Jag anser att medveten målsättning har en avgörande roll för elevers motivation 

Det är stor enighet bland alla respondenter på alla stadier om att medveten målsättning har 

betydelse och en avgörande roll för elevers motivation (bilaga 3). På svarsalternativet I 

mycket hög grad och I ganska hög grad hög grad svarade färre av lågstadielärarna på de 
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alternativen än de övriga stadierna. På alternativet I ganska låg grad blev svarsfrekvensen 4,5 

% av mellanstadielärarna och var det enda stadium som besvarade det alternativet. 

 

F. 12 Jag anser att uppgifternas konstruktion i undervisningen har en avgörande 

betydelse för elevers motivation 

Respondenterna anser att uppgifters konstruktion har en avgörande roll för elevers motivation 

(bilaga 3). På frågeställningens svarsalternativ I mycket hög grad och I ganska hög grad 

anser, utifrån svaren, färre av lågstadielärarna att uppgifters konstruktion i skolan har 

betydelse för motivationen. På alternativet I ganska låg grad svarade endast 5,7 % av 

högstadiets respondenter. Totalt på alla stadier så var det 16,2 % som inte svarade eller svarat 

otydligt. Det är en ganska hög siffra som inte svarat och slår man samman dem med de som 

svarat i låg grad blir det drygt var femte som inte anser detta viktigt eller så anser att det är en 

svår fråga. 

 

F. 13 Jag anser att kreativitet är en viktig aspekt av läraryrket 

Oavsett stadium så anser lärarna att kreativitet är en viktig aspekt av läraryrket (bilaga 3). Den 

årskurs som sticker ut här, om man slår samman I mycket hög grad och I ganska hög grad, är 

mellanstadiets lärare som anser det lite mindre viktigt att vara kreativ som lärare än övriga 

stadier. Det är endast några av högstadiets lärare som anser I ganska låg grad på frågan. 

 

F.14 Hur skulle skolans strukturer kunna förändras för att ge större utrymme åt 

kreativitet? 

Fråga 14 Öppna svar från respondenter 

Lågstadiet -Mer kunskap hur man kan till en början på ett enkelt sätt få in kreativt arbete i skolan. 

-Bättre lokaler och mer utrymme 

-Läromedel 

-Mer temaarbete 

-Mer kreativt material i andra ämnen som matte och svenska 

-Mindre elevgrupper, mindre administrativt arbete så vi kan planera kreativa lektioner. 

-Eftersom alla elever är olika bör även uppgifters konstruktion vara olika för att ge 

motivation. 

-Mer tid för planering och mindre tid för dokumentation vore på sin plats för att utveckla 

kreativiteten. 

-Tillgång till ”Temarummet” 

-En bra fråga, tyvärr har jag inget bra svar. Vi är alldeles för inrotade i gamla strukturer. 

Hur ska vi ta oss ur detta tro? 

-Inte vara styrda av att man måste byta lokal och lärare. Ha olika rum iordninggjorda för 

olika kreativa arbetssätt. Det måste finnas ”tomma” rum utan möbler. En scen där man kan 

jobba 

Mellanstadiet -Mycket vuxentid för individen 

-Färre elever i grupperna, bättre anpassade lokaler och förråd för sakerna 

-Fler lokaler, mindre grupper och fler lärare 

-Genom att arbeta mer tematiskt. Detta gäller främst högstadiet där allt är styrt och inramat 

i schema och har svårt att ruckas på. 

-Lärares möjlighet till planeringstid som ger läraren möjlighet att vara kreativ i sitt arbete 

och undervisning. Mera kreativitet och mindre dokumentation/skrivarbete 

-Vi måste få vår planeringstid tillbaka. Finns helt enkelt för dåligt med möjligheter. Viljan 

finns men skolan stoppar viljan när möjligheten inte finns. 

-Genom mer tid för planering och genomförande av temaarbeten 

-Mindre grupper, lämpliga klassrum med tillhörande utrustning som lämpar sig för ett 

experimentellt lärande. 
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-Längre skoldagar, elevens val, olika eftermiddagsaktiviteter i annan regi (fritidsledare, 

ABF etc.) 

-Mer tid åt kollegial samplanering och samarbete. 

Högstadiet -Större frihet i schemaläggning och lokaltillgång 

-Mindre elevgrupper, större utrymmen och mer praktiskt material 

-Större elevmedverkan 

-Utgå från eleven och anpassa 

-Temaarbete och ämnesintegration 

-Lättare att bryta schemat 

-Omstrukturering av arbetsuppgifter. Mer planeringstid. 

-Mer tid till planering. Lokaler mer ändamålsenliga i alla fall med utrustning som gagnar 

kreativiteten. 

-Större elevinflytande. Mer praktiskt arbete, mindre ”bok”arbete. Mer grupparbeten. 

-Mer utrymme och inte så schemabundet. Mer ämnesövergripande arbete. Bättre lokaler. 

Mindre elevgrupper, olika typer av texter, framträdanden och illustrationer 

-Att ett antal vuxna har hand om en grupp elever i flera ämnen så att det blir mer 

flexibilitet i fråga om tid och schema 

-Möjlighet till ännu mer anpassning för gruppen/individen 

-Lämpliga resurser. Slopa traditionella betyg. 

-Tema med ämnesövergripande arbetssätt, lokaler anpassade till ett kreativt arbetssätt. 

-Mindre elevgrupper. I större grupper försvinner en del elever och en del får inget gjort. 

Kreativt arbetssätt passar inte alla elever 

-Bättre verktyg och lokal anpassad för verksamheten. Bättre utrymme med ytor som 

skapar lugn samt stimulerar att jobba i små grupper 

 

Respondenter från lågstadiet nämner brist på kunskap i hur man kan få in kreativitet i sin 

undervisning. Man menar också att strukturer som lokaler och material ställer till det. Det 

finns en önskan om att arbeta mer tematiskt och att även ha mer möjlighet till arbete i mindre 

elevgrupper. På mellanstadiet kan man utläsa en önskan om mer tid till planering för att kunna 

förbereda kreativitet i sin undervisning samt samplanering av lektioner. Högstadiets 

respondenter ser scheman som hinder för kreativitet. Det man anser skulle gynna kreativiteten 

i undervisningen är mer elevmedverkan och mer ha eleven i centrum när man planerar. Det 

finns även här en önskan om mer planeringstid. 
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Multivariat analys av materialet 

Följande tabeller är korstabuleringar för att försöka få svar på mina forskningsfrågor och se 

om de har något samband. Det gäller tabellerna 6-8. 

f5. I mitt arbete som lärare planerar jag medvetet för att eleverna ska få arbeta kreativt i sin 

undervisning * 

f8. Jag anser att kreativitet gynnar elevers måluppfyllelse  

Tabell 6 

  f8. Jag anser att kreativitet gynnar elevers måluppfyllelse Total 

I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad 

f5. I mitt arbete som lärare 

planerar jag medvetet för att 

eleverna ska få arbeta kreativt i 

sin undervisning 

I mycket hög grad 9 1 0 10 

I ganska hög grad 19 28 1 48 

I ganska låg grad 2 13 1 16 

Total 30 42 2 74 

   

Här (tabell 6) var jag intresserad av att försöka se om lärarna anser att medveten planering av 

kreativt arbete under lektionerna gynnar elevernas måluppfyllelse. Genom att göra en 

korstabulering mellan frågorna; I mitt arbete som lärare planerar jag medvetet för att eleverna 

ska få arbeta kreativt i sin undervisning och Jag anser att kreativitet gynnar elevers 

måluppfyllelse, fick jag fram följande resultat; 57 lärare av 74 planerar medvetet för 

kreativitet i sin undervisning. Är det så att de 16 lärare som återstår av totalen varken planerar 

medvetet eller tror att det gör någon nytta för måluppfyllelsen. Man kan också utläsa att det 

finns de som anser att kreativitet gynnar elevers måluppfyllelse men som I ganska låg grad 

medvetet planerar för att eleverna ska få arbeta kreativt i sin undervisning. 

 
f6. Jag vet hur jag kan involvera kreativitet i min undervisning * 

f5. I mitt arbete som lärare planerar jag medvetet för att eleverna ska få arbeta kreativt i sin 

undervisning  

Tabell 7 

 f5. I mitt arbete som lärare planerar jag medvetet för att 

eleverna ska få arbeta kreativt i sin undervisning 

Total 

I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad 

f6. Jag vet hur jag kan involvera 

kreativitet i min undervisning 

I mycket hög grad 5 2 0 7 

I ganska hög grad 5 45 4 54 

I ganska låg grad 0 2 11 13 

Total 10 49 15 74 

 

Med denna korstabulering (tabell 7) ville jag försöka se om det finns ett samband mellan att 

anse sig veta hur man kan involvera kreativitet i sin undervisning samt att man i realiteten 

medvetet planerar för det. I denna tabell kan man se att av 74 lärare är det 57 som anser sig 

veta hur de I mycket hög grad och I ganska hög grad vet hur de kan involvera kreativitet i sin 

undervisning och planerar medvetet för detta. Lärarna är mer säkra på att involvera kreativitet 
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än hur de ska kunna planera för det i sin undervisning. Enligt resultaten är det 15 lärare som 

finner det svårt med både hur de ska involvera det i sin undervisning och för att planera för 

kreativitet.  

 

f2. Jag har själv tillräcklig kunskap om kreativa processers inverkan på lärandet  

f5. I mitt arbete som lärare planerar jag medvetet för att eleverna ska få arbeta kreativt i sin undervisning  

Tabell 8 

 f5. I mitt arbete som lärare planerar jag medvetet för att 

eleverna ska få arbeta kreativt i sin undervisning 

Total 

I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad 

f2. Jag har själv tillräcklig 

kunskap om kreativa processers 

inverkan på lärandet 

I mycket hög grad 5 3 0 8 

I ganska hög grad 4 36 5 45 

I ganska låg grad 1 8 11 20 

Inte alls 0 0 1 1 

Total 10 47 17 74 

 

Med denna korstabulering (tabell 8) ville jag försöka se om det finns något samband mellan 

att ha tillräcklig kunskap om kreativa processers inverkan på lärandet och om man då i högre 

grad medvetet planera för det i sin undervisning. Av resultaten kan man utläsa att av 74 lärare 

totalt är det 57 som I mycket hög grad och I ganska hög grad anser sig ha tillräckliga 

kunskaper om kreativa processers inverkan på lärandet och planerar medvetet för att eleverna 

ska få arbeta kreativt i sin undervisning. Svaren samvarierar med 48 svar av 74. Det tyder på 

att det kan finnas ett samband mellan kreativa processers inverkan på elevers lärande och att 

lärare har kunskap och vet hur man planerar för detta i sin undervisning. Av de 17 lärare som 

inte anser att de varken har kunskapen eller planerar medvetet kan finnas ett samband. Har 

man inte kunskapen så kan man inte medvetet planera för kreativitet. Man kan också se att en 

respondent anser sig ha tillräcklig kunskap men trots det så planerar man inte medvetet för 

kreativitet i sin undervisning. 

 

Resultat av index 

Anovatester genomfördes på samtliga variabler och för alla förutom Skriftliga prov och 

Muntliga prov noterades inga signifikanta skillnader. Signifikansen för Skriftliga prov visade 

på värdet 0,064 och för Muntliga prov 0,070 vilket tyder på en noterbar signifikans. Resultatet 

har inte uppkommit på grund av något slumpfel. Mellanstadielärarna är de som sticker ut och 

är mest positiva till prov av grupperna på grundskolan. 

    Post hoc-test kunde inte genomföras på grund av för få antal svar inom gruppen. Pearsons 

test (bilaga 4) genomfördes för samtliga index. Jag har valt att redovisa enbart de resultat som 

visar att det finns en samvariation mellan de olika indexen. Detta redovisas i tabell 9. 
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Tabell 9 Korrelationer mellan index, enligt Pearsons test. 
 

Index Hur yttrar sig 

kreativa processer 

i undervisningen 

index A 

Hur yttrar sig 

kreativa processer 

i undervisningen 

Index B 

Hur förstår 

lärarna 

innebörden av 

kreativa processer 

Anser lärarna att 

kreativitet gynnar 

kreativitet i 

undervisningen 

Hur yttrar sig 

kreativa 

processer i 

undervisningen 

index A 

 ** 

 

* 

0,250 

** 

0,581 

Hur yttrar sig 

kreativa 

processer i 

undervisningen 

index B 

* 

0,250 

   

Hur förstår 

lärarna 

innebörden av 

kreativa 

processer 

 * 

0,250 

 ** 

0,454 

Anser lärarna 

att kreativitet 

gynnar 

kreativitet i 

undervisningen 

** 

0,581 

 

** 

 

** 

0,454 

 

*Signifikant korrelation på 0,05 nivån 

**Signifikant korrelation på 0,01 nivån 

 

Fråga f.1 innehåller fler svarsalternativ som respondenten kan välja mellan. Jag skapade ett 

index som jag döpte till Index A. För frågorna 10 och 12 skapade jag index B. Jag gjorde 

detta på grund av de olika frågornas konstruktion och eftersom jag anser att A och B mäter 

första syftesfrågan; Hur yttrar sig kreativitet i undervisningen? För frågorna 2, 3 och 6 

skapade jag ett index (index 2) som jag anser mäter min andra syftesfråga; Hur förstår 

lärarna kreativa processer? Jag skapade också ett index 

(index 3) över frågorna 7, 8, 11 och 13 för att mäta syftesfrågan; Anser lärarna att kreativitet 

gynnar måluppfyllelsen? 

    Index görs när man tydligt ser att flera frågor samvarierar med varandra och mäter samma 

innehåll.  Jag har kategoriserat variabler och utifrån liknande innehåll skapat index som jag 

sedan gjort T-tester på. T-test genomfördes mellan grupperna lågstadiet, mellanstadiet och 

högstadiet på index A. Störst signifikans visades mellan grupperna mellanstadiet och 

högstadiet (df=52, t=-0,915, sig=0,666). Mellan dessa grupper råder störst signifikans om man 

anser att detta svarar mot syftesfrågan; Hur yttrar sig kreativitet i undervisningen? 

Medelvärdet (m=3,095) för mellanstadiets respondenter och för mellanstadielärarna blev 

medelvärdet (m=3,33).  För index B blev det störst signifikans mellan grupperna 

mellanstadiet och högstadiet (df=54, t=-1,151, sig=0,988 medelvärdet (m=18,72) för gruppen 

mellanstadiet och för högstadiet blev värdet (m=19,94). För index 2 som mäter syftesfrågan; 

Hur förstår lärarna kreativa processer är det grupperna lågstadiet och högstadiet som det 

råder störst signifikans med följande värden(df=-44, t=0,912, sig=0,843) om man anser att 

svaren ger en bild av hur lärarna förstår kreativa processer. När det gäller index 3 så blev det 
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störst signifikans mellan grupperna mellanstadiet och högstadiet med följande värden (df=47, 

t=0,676, sig=0,924) om man anser att kreativitet gynnar måluppfyllelse. Medelvärdet för 

grupperna blev mellanstadiet (m=7,81) och för högstadiet blev medelvärdet (m=7,55). 
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Diskussion  

Här redovisar jag ännu en gång mitt syfte och syftesfrågor. Jag gör även en kritisk granskning 

av min undersökning samt diskuterar mina resultat och kopplar dem till mina erfarenheter och 

den forskning jag funnit relevant. 

    Syftet med arbetet är att undersöka hur kreativitet yttrar sig i undervisningen om rätt 

förutsättningar finns att arbeta kreativt samt hur lärare förstår innebörden av kreativa 

processer. Jag vill också undersöka om lärarna anser att kreativitet i undervisningen gynnar 

elevers måluppfyllelse.              

 

Frågeställningar  

 På vilka sätt uppfattar lärare på grundskolan begreppet kreativitet? 

 Vilka förutsättningar anser sig lärarna behöva för att kunna undervisa kreativt? 

 Hur yttrar sig kreativa processer i lärarnas arbete? 

 Anser lärarna att kreativitet förstärker inlärningen/måluppfyllelsen och i så fall hur? 

 

Kritisk granskning 

Jag gjorde min undersökning på plats vid de olika skolorna vid ett tillfälle per skola och 

stadie, vilket gjorde att jag inte fick svar från riktigt alla av olika orsaker. Tyvärr blev 

svarsfrekvensen låg från respondenterna på lågstadiet vilket var synd ur undersökningens 

synvinkel. De som arbetar inom Särskolan skulle också ha haft en egen ruta eftersom de är en 

egen skolform. Jag valde att åka till skolorna då jag antog att det var lättare att få svaren direkt 

vid varje tillfälle. Det gjorde kanske även att lärarna hade svårt att säga nej. En fördel med att 

vara på plats var att jag hade större chans att berätta om undersökningen och min utbildning. 

Vilket kanske gjorde att det skapade ett intresse kring undersökningen. Det som var ett 

misstag var att jag inte i missivbrevet skrev ner de forskningsetiska principerna, varför 

enkäten genomfördes och att det var frivilligt att delta. Detta gjorde att de respondenter som 

inte var på personalmötena kanske inte svarade. Detta kan jag tyvärr inte undersöka. 

    I stort sett är jag nöjd med de frågor enkäten innehåller men kunde ha uteslutit frågorna om 

i vilket ämne man undervisar i samt att det skulle ha varit en ruta för de lärare som arbetar 

inom Särskolan att fylla i. Det skapade frågor kring hur de skulle fylla i. På fråga 1. Vad anser 

du kännetecknar kreativitet i undervisningen, kunde jag ha haft med möjligheten att föreslå 

egna alternativ för att därigenom få en ökad förståelse för respondenternas syn på kreativitet. 

Ett annat problem som också kom upp var de lärare som arbetar inom idrott och hälsa, musik 

och hem- och konsumentkunskap eftersom de ofta arbetar på flera stadier. Det gjorde att de 

fyllde i flera stadier och det i sin tur bearbetade jag som ”missing value” eftersom jag inte 

hade med det som något svarsalternativ. Under den perioden som jag genomförde 

enkätundersökningen förekom det flera andra enkäter så en viss trötthet märktes bland lärarna 

att svara på frågorna vilket också kan, till viss del, visa sig i svaren från respondenterna. Det 
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vore intressant att genomföra samma enkät efter några år för att se om synen på kreativitet har 

förändrats. 

 

 

Utvärdering och analysarbete 

Utifrån min erfarenhet som lärare i grundskolan, där jag arbetade min längsta period på 

lågstadiet och kanske till viss mån utifrån mina fördomar, så visar det sig att lågstadielärarna 

anser sig ha större brister i kunskap om kreativitet än övriga stadier. Det som framkom ur min 

enkät när det gäller syftesfrågan om hur kreativitet yttrar sig i skolan visade min undersökning 

att lärare försöker skapa nyfikenhet,  

I min undersökning framkom mycket tydligt att det finns ett stort missnöje bland lärarna på 

grundskolan med de strukturer som råder på skolorna. Det märks genom de öppna svaren att 

det finns en vilja men att man inte har tiden och orken att tag i planeringar för att bland annat 

skapa kreativa lektioner. Respondenterna menar att; Man måste våga släppa lite på strukturen 

och våga låta eleverna vara lite mer problemlösande/kreativa (respondent lågstadiet). En 

annan uttrycker att; Tidsbrist gör inte kreativitet högprioriterat alla gånger (respondent 

högstadiet). I undersökningen framkommer att man är medveten om att kreativitet har en 

positiv inverkan på elevers måluppfyllelse men att skolans strukturer ställer till det för lärarna. 

Detta gäller alla grupper inom grundskolan. 

    Redan för drygt hundra år sedan funderade Dewey (2004) på att slopa ämnesstudiernas 

betydelse och ändra synen på undervisning till att vara ett lärande i samspel oavsett teoretiska 

eller praktiska ämnen. Denna kamp har fortsatt till dags dato och där det mer och mer blir 

fokus på ämnen och betyg och mindre på frågor om arbetsmetoder, arbetssätt som 

tema/projekt, elevmedverkan och ämnesövergripande undervisning, de frågor som i mitt tycke 

är viktiga för att skapa ett lärande för kreativitet och lärande. De strukturer som 

respondenterna lyfter i undersökningen som problematiska för att kunna arbeta kreativt är 

schema, lokalers storlek, stora klasser samt tiden till att planera för kreativitet i 

undervisningen. Jag anser att Skinner (Jerlang, 2009) har satt prägel på svensk skola genom 

sin forskning på barn och unga och där hans utvecklings- och lärandeteorier om att förmedla 

kunskap fortfarande finns i skolans organisation. Han stod för det behavioristiska synsättet 

som varit ett sätt att se på lärande som kan förmedlas till någon eller några och att man 

automatiskt lär sig det man hör. Det innebär också att lärandet stimuleras av yttre stimuli. I 

skolan kan det vara beröm, betyg eller resultat på prov. Det synsättet kom också fram i min 

undersökning. Det visade sig i form av att gruppen lärare från mellanstadiet stack ut med att 

anse prov som en aspekt av kreativitet i undervisningen. Det forskas om andra sätt att tänka 

kring lärande och att motivation är en viktig faktor. Piaget (1978) däremot stod för det 

kognitivistiska tänkandet, till skillnad mot det behavioristiska synsättet, att barn har en egen 

drivkraft som han kallade konstruktivism. Dessa båda teorier har betydelse för hur man ser på 

lärande. Om jag organiserar en skola och hävdar att prov, tester, och att jag som pedagog är 

den som innehar kunskap som ska förmedlas ut till eleverna. Där scheman med lektioner 

indelade i 40-60 minuters pass och enbart summativ bedömning som underlag för bedömning, 

är det en grundsyn av lärande som framförs som är av det behavioristiska synsättet. Är det 
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däremot miljöer för lärande och möten och där man utgår från elevens förförståelse för att 

bygga vidare kunskaperna de redan har. Det görs också fortlöpande bedömningar av elevens 

kunskapsnivå. Då är det ett mer konstruktivistiskt lärande man eftersträvar. Vilket synsätt 

man väljer avgör vilken organisation man vill skapa och visar på vilken syn man har på 

lärande kring elevers motivation och kunskapsinhämtning. I förlängningen påverkar det också 

elevers resultat. Debatten i media handlar om flera mätningar i form av fler betyg i lägre 

åldrar, och nationella prov.  

    Kommunerna lägger ner skolor, för ihop verksamheter för att spara lokaler, på bekostnad 

av grupprum/mötesplatser för elever. Lokaler för mer estetiska arbetssätt försvinner och det 

skapas stora klasser. Fokus borde ligga på att utveckla skolan till att bli en organisation som 

står för nya lösningar och där strukturer som schema, lokaler och liknande planeras noggrant. 

Det syns även tydligt på de öppna svaren från respondenterna där man uttrycker önskemål om 

större lokaler, mindre klasser samt mer tematiska arbetssätt. Forskare som (Lowry-O´Neil, 

2011) beskriver en modell och ett synsätt på undervisning som framhäver strukturer som att 

skapa stunder för samarbete, varierad undervisning, undvika oro genom att vara tydlig med 

information, sluta lektioner punktligt, tillåta arbeten över tid för att uppnå en djupare 

förståelse. Groth (2011) menar att det finns två olika ansatser på skolutveckling där School 

improvement-forskningen inte betraktar skolans resultat som ett problem utan som en 

utgångspunkt till att utveckla samt förbättra. Det stöds också av forskare som Amabile (1996) 

samt Scherp (2007). Den har också ett så kallat bottom- up-perspektiv där personalen äger 

sina problem och använder dem som utgångspunkt till förbättringar i organisationen. Forskare 

som Giota (2002), Amabile (1996) och Scherp (2007) menar att strukturerna är viktiga i en 

organisation samt, hur vi organiserar skolan ger utslag på elevers motivation och det i sin tur 

ger utslag på elevers resultat. Respondenterna har i enkäten uttryckt att strukturer som 

lokalernas beskaffenhet, gruppstorlek, scheman, lärares okunskap om hur man involverar 

kreativitet är sådant som ställer till det för lärarna. Skolans undervisning ska vila på 

vetenskaplig grund (Skolverket, Skollagen 2011:800 1 kap. 5§, 2013c)! I de vetenskapliga 

artiklar och i den litteratur jag studerat finner jag inga belägg för att en skola med ett 

behavioristiskt synsätt skulle stimulera motivation eller kreativitet. Den vetenskap som finns 

om de framgångsfaktorer som stimulerar kreativitet och motivation används i liten grad som 

utgångspunkt för diskussioner och samtal inom skolan som redskap för att höja resultaten för 

eleverna. Det som kom fram i min undersökning är att en majoritet av lärarna anser att Skapa 

nyfikenhet, Pröva egna idéer, Våga göra fel samt Arbeta praktiskt är kännetecken för 

kreativitet i undervisningen. Trots att forskning säger samma sak så skapar vi miljöer för 

eleverna som inte gynnar kreativitet, som inte ger tillfällen till interaktivitet, som inte utgår 

från elevers tidigare kunskaper och så vidare. Däremot anses inte Skriftliga prov samt 

Muntliga prov av respondenterna som kännetecken för kreativitet i undervisningen och ändå 

fortsätter man som lärare med att använda sig av det för bedömning av elevers kunskapsnivå. 

Skolan går emot det som forskning visar!  

    Det visade sig finnas en samstämmighet mellan grupperna lågstadiet, mellanstadiet samt 

högstadiet att varken muntliga- eller skriftliga prov är kännetecken för kreativitet. Detta 

bekräftar forskare som menar att det inte främjar elevers lärande att replikera något som 

någon annan anser vara viktig kunskap. Amabile (1996), Piaget (1978) och Vygotskij (1998) 

menar att man måste bygga vidare på tidigare kunskap, erfarenheter eller händelser och 
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vidareutveckla dem för att stärka kreativiteten och den kognitiva förmågan. I min 

undersökning kom det fram att hälften av lärarna anser sig ha tillräcklig kunskap om kreativa 

processers inverkan på lärandet men samtidigt framkom det att den andra hälften av lärarna 

anser att kunskaperna brister. Det framkommer samtidigt att respondenter anser sig ha ganska 

goda kunskaper om kreativa processers inverkan på lärandet. Man anser alltså att man själv 

har kunskapen som andra saknar! De som till störst del sticker ut i undersökningen är 

lågstadielärarna som anser sig ha brister i dessa kunskaper. Mina tidigare fördomar om att det 

var i lågstadiet som kunskapen fanns besannades inte. 

    I grundskolans läroplan, Lgr11 (Skolverket, 2011a) står att skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet särskilt under de tidiga åren (sidan 9). På mellanstadiet 

har det införts mer av kontroll med hjälp av tester, prov och nationella prov samt betyg. 

Lärarna är färre per klass samt att man redan på mellanstadiet är mer ämnesindelade och byter 

lärare vid flera tillfällen. Kontroll och strukturer som schema, stora elevgrupper och 

lokalernas storlek och brist på utrustning gör att det missgynnar kreativitet i undervisningen. 

Vilket också bekräftas av forskare som Leffler (2006) samt Hun Ping Cheung (2013). Det 

framkom också i min undersökning att skillnad var liten mellan de olika stadierna om vad de 

anser gynnar kreativt arbete. Från de öppna svaren kan man läsa att respondenterna anser att 

man kan skapa kreativitet i de flesta ämnen men en respondent från högstadiet anser det svårt 

att, som uttrycks; ”I ämnen där man har många bitar att ta sig igenom som So, No kan jag 

tänka mig tidsmässiga problem att hinna få till kreativitet. Jag anser att alla bitar går att göra 

om till praktiskt arbete”. Kanske är det ett uttryck för att tiden inte räcker till att tänka om och 

tänka kreativt utan man kör på som man gjort tidigare. 

    Det som är noterbart, vad gäller forskningen, är att den är ganska enig om att strukturerna i 

skolans organisation är viktig för elevers måluppfyllelse. Enligt Amabile (1996) och Lowry-

O´Neil (2011) bör skolans lokaler vara öppna med möjligheter för elever att träffas, samtala 

och hitta lösningar, med nyfikna förväntningar och med mindre kontroll från lärare. 

Kontrollen tolkar jag som betyg och mätningar av olika slag vilket missgynnar kreativiteten 

enligt forskningen. Betygen kan anses som ett konkurrensmedel i skolan eftersom de används 

till att mäta elevers resultat, för att söka vidare utbildningar och jämförs även internationellt 

genom olika mätningar. Konkurrens och beröm kan gynna elever som drivs av yttre 

motivation men kan ge osjälvständiga elever om de däremot drivs av inre motivation (ibid). 

Bamford (2006) redovisar från sin forskning att skolan som fysiskt rum bör omstruktureras 

eftersom elever i dag är vana att hämta information och kunskap från andra ställen än enbart 

skolan. Hon anser också att skolan ska vara en plats där det finns olika resurser för eleverna 

att tillgå i sin kunskapsinhämtning. Detta skulle skapa elever med större självförtroende och 

göra dem mer kreativa vilket gynnar vårt samhälle i slutändan (Bamford, 2006). På fråga 14 i 

enkäten frågas efter hur skolans strukturer skulle kunna förändras och där respondenter från 

lågstadiet bland annat menar att det behövs mer kunskap om hur man får in kreativitet i 

undervisningen, bättre lokaler, mer temaarbete samt mer tid för planering. Högstadiets 

respondenter anser bland annat att en större frihet vid schemaläggning borde finnas, utgå från 

eleven, större elevmedverkan, tema lämpliga resurser samt slopa betygen. Skillnaden i syn på 

vad som krävs är, anser jag, att högstadiet har ett större elevperspektiv medan lågstadiet i 

större grad utgår från vuxenperspektivet.  
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    Lärare i min undersökning, oavsett stadium, anser att kreativitet gynnar elevers 

måluppfyllelse. När det gäller att ge utrymme för kreativitet i den egna undervisningen är det 

ganska jämnt mellan grupperna lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet som anser att det är 

lätt att ge utrymme för kreativitet i undervisningen. Eftersom viljan och kunskapen anses 

finnas så måste bristen på kreativitet i undervisningen bero på något annat. Vad detta tyder på 

är svårt att säga men enligt de svar som kom från respondenterna så är det strukturerna som är 

ett problem i skolans organisation. Det finns kanske också, trots allt, en okunskap och 

osäkerhet om vad kreativitet är samt vad kreativa processer innebär. Däremot sticker 

högstadiet ut i undersökningen med att, i högre grad än övriga grupper, anse att man kan 

arbeta kreativt i alla ämnen. Vilket bekräftas av de öppna svaren från respondenter; ”Jag tror 

att man i många ämnen kan arbeta med kreativa lösningar på undervisningen, Alla ämnen 

borde lämpa sig för kreativt arbete. Beror mycket på läraren”. Är det Skinners (Jerlang, 2009) 

teorier som fortfarande skiner igenom? Jag som lärare är den som innehar kunskapen som ska 

förmedlas ut till eleverna. Då blir det svårt att skapa kreativa lärotillfällen. Andra 

respondenter menar att de så kallade praktiska ämnena fortfarande är de som är lättast att 

planera för kreativitet. 

    Begreppet kreativitet används kanske lite slarvigt till vardags när någon kommer på en 

lösning av något slag, både positiva och negativa. Forskning (Lowry-O´Neil, 2011) menar att 

kreativitet tar tid och kräver utrymme vilket respondenterna är ganska eniga om att det saknas 

i deras arbete. Respondenterna anger det som orsaker som bör förändras i skolans strukturer 

för att ge större utrymme för och möjlighet till kreativitet. 

    I grundskolans läroplan, Lgr11 (Skolverket, 2011a) står att entreprenöriella förmågor och 

även estetiska lärprocesser ska finnas med i planeringen av undervisningen och, som jag 

menar, har med kreativitet att göra. Det är förmågor som självförtroende, nyfikenhet och 

kreativitet. Det gäller även de sinnliga, estetiska och praktiska aspekterna som ska 

uppmärksammas. Jag skapade index av frågor ur enkäten som jag anser hör ihop och döpte 

grupperingarna till Entreprenöriella förmågor samt Estetiska lärprocesser i min undersökning. 

När det gäller gruppen Entreprenöriella förmågor (elevinflytande, pröva egna idéer, pröva 

andras idéer, lösa problem) så är det förmågor som handlar om att våga, vara lösningsinriktad, 

och att tro på sin förmåga. Respondenterna anser att pröva sina egna idéer samt lösa problem 

är mer kännetecken för kreativitet än vad elevinflytande och att pröva andras idéer är. Leffler 

(2006) har i sin undersökning också kommit fram till att skolans organisation måste förändras 

för att skapa ett klimat som gynnar samarbete, att våga ta för sig, samt även 

ämnesövergripande arbetssätt vilket skulle gynna de entreprenöriella förmågorna. 

    Gruppen med namnet Estetiska lärprocesser (lekfullhet, lustfyllt, skapande arbete) anger 

respondenterna att man i mindre utsträckning anser att lekfullhet kännetecknar kreativitet i 

undervisningen. Det man däremot anser känneteckna kreativitet är att skapa nyfikenhet vilket 

ändå tyder på att lektioner kan bli lite intressanta! Forskare som Levin (2008) och Amabile 

(1996) menar att nyfikenhet och lekfullhet är något som alla barn borde få utveckla och där 

även Giota (2002) anser att nyfikenhet, fantasi samt motivation borde uppmuntras eftersom 

skolan är en lärande organisation. Enligt Giota (ibid) skulle detta ge högre resultat för 

eleverna. Wiklund (2009) menar att det måste skapas en metodik där elever ges möjlighet att 

till exempel redovisa sitt kunnande på olika sätt samt avsätta tid så eleven kan prova vad som 

passar bäst. Tiden är också ett återkommande tema från respondenterna som uttrycker att 
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tiden är det som ofta ställer till det när man vill planera för mer kreativitet i undervisningen. 

Det framkom också att hälften av de lärare som svarade på enkäten inte anser att 

Elevinflytande är ett kännetecken på kreativitet i undervisningen vilket jag anser förvånande. 

Hur ska undervisningen kunna genomföras om inte eleverna är med i de förberedelserna? 

Forskningen visar ju att elever måste få använda sina tidigare kunskaper. Forskare som 

Vygotskij (1998) menade att kreativitet inte sker när vi reproducerar en handling eller produkt 

utan sker när man utifrån sina erfarenheter och minnen kan skapa något nytt. Det han kallar 

det kombinatoriska beteendet, vilket är viktigt för att utvecklas som människa men också för 

att ett samhälle ska utvecklas. Elevinflytande handlar, anser jag, om att låta eleverna delta i 

planering av undervisningens innehåll för att bygga vidare på deras egna erfarenheter och 

tidigare kunskaper. De vet trots allt bäst vad de kan! 

    I Skolverkets kunskapsöversikt om bedömning står att kvaliteter som komplexitet, 

kreativitet och flexibilitet är svåra att bedöma likvärdigt (Korp, 2011). Det som märks i 

undersökningen är att lärare saknar kunskap om hur man kan involvera kreativitet i sin 

undervisning, vilket även undersökningen från Sydkorea visade. Kreativitet är något som 

lärare bör kompetensutvecklas inom för att öka sin egen kunskap om hur den kan involveras i 

undervisningen. När man som lärare och pedagog planerar för kreativitet så handlar det 

fortfarande ofta om de så kallade praktiska ämnena som slöjd, bild och musik. Det används 

också som begrepp så fort någon gör något praktiskt. Det borde kanske vara en större 

flexibilitet över hur elever kan få möjlighet att redovisa sin kunskap för att ge fler chansen att 

lyckas men för det krävs utrymmen och lokaler som är lämpliga. Giota (2002) har i sin 

forskning kommit fram till att skolan med sina strukturer som scheman med tidsbegränsade 

lektioner och skolans miljö/omgivning påverkar skolan som kreativ miljö. Detta bekräftas i 

den genomförda enkätundersökningen där många respondenter menar att lokalers storlek, 

utrustning, ämneslärarsystemet och scheman ställer till det för att kunna planera för kreativitet 

i undervisningen.  

    Det finns en ganska stor enighet mellan de olika stadierna om vad kreativitet är i 

undervisningen. Enligt undersökningen anser en övervägande del av respondenterna att 

kreativitet gynnar elevers måluppfyllelse. Lågstadiet skiljer sig från övriga stadier när det 

gäller frågan om skapande i undervisningen. Det är högre andel (procentuellt) från lågstadiet 

som anser skapande som viktigt att ha med i undervisningen. Den grupp som förvånar mest är 

mellanstadiet där hela 30 % fler respondenter anser, i ganska låg grad, att skolans strukturer 

gynnar kreativt arbete. Det som respondenterna från mellanstadiet angett som öppna svar på 

frågan; Hur skulle skolans strukturer kunna förändras för att ge större utrymme åt kreativitet, 

så har flera svar angett planeringstid samt kollegiala samplaneringar som aspekter som kan 

förändras och förbättras. Kollegiala samplaneringar borde man kunna lösa i organisationen 

men tiden för planeringen om den brister så krävs det större organisationsförändringar för att 

frilägga tid. På frågan om det är lätt att ge utrymme för kreativitet i sin undervisning, har 

hälften av respondenterna från mellanstadiet svarat i mycket hög grad. Vad gäller syftesfrågan 

om det finns olika syn på vad kreativitet är mellan lågstadiet och högstadiet så finns det en 

skillnad. Det som skiljer lågstadiet och högstadiet, om vad man anser känneteckna kreativitet, 

utifrån de förslag jag angav i enkäten, är att lågstadiet i större grad svarat problemlösning och 

i högre grad utgår från ett elevperspektiv medan man på högstadiet, i högre grad, utgår från ett 

vuxenperspektiv och anser lekfullhet och elevinflytande som kännetecken på kreativitet. 
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Högstadiet visar även att man anser elevens delaktighet som viktig även vid andra svar i 

enkäten. Öppet svar från respondent på högstadiet;” Större elevinflytande. Mer praktiskt 

arbete, mindre ”bok”-arbete. Mer grupparbeten”. 

    I den litteratur, artiklar och rapporter jag studerat var det svårt att hitta något som visar på 

vad skillnader mellan de olika stadierna kan bero på, vad gäller kunskap om, och/eller 

erfarenhet av kreativitet eller kreativa processer i undervisningen. Detta gjorde att jag fick 

utgå från mer generell forskning av skolor eftersom det var få som angav stadium. Det 

verkade också vara mer forskning kring kreativitet i skolan i länder utanför Europa vilket 

kanske har sin förklaring i, som Bamford (2006) noterat, att det ges större resurser till sådan 

undervisning i länder utanför Europa och då forskas det för att se resultaten av satsningarna. 

Kanske borde Sverige forska på bristen av kreativitet i skolan! 

 

Förslag på vidare forskning; 

 Hur används kreativitet i undervisningen i grundskolan?  

 Hur kan undervisningen organiseras utifrån ett kreativt lärande? 
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Bilagor 
 

Missivbrev      Bilaga 1 

Svensk skola genomgår stora förändringar när det gäller organisatoriska och innehållsmässiga. I olika 

medier och inom politiken diskuteras skolan och olika lösningar på varför inte alla elever når godkänd 

nivå i främst kärnämnena svenska, matematik och engelska. I internationella mätningar som TIMMS 

och PISA kan man se att resultaten i svensk skola sjunker. I andra internationella mätningar som 

GEDI hamnar Sverige i topp vad gäller kreativitet. 

När eleverna börjar sitt yrkesliv vill den som anställer ha en person som kan hitta lösningar, se 

möjligheter och kunna ta tillvara sina kunskaper för att överföra till annan kunskap och dra egna 

slutsatser. 

I skolans styrdokument, Lgr11; kan man läsa att ett av målen är att "Skolan ska ansvara för att varje 

elev efter genomförd grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt".  

Tack för din medverkan! 

 

Ingela Blomberg 

Tel: xxxx-xxxxx 

 

Enkäten är helt anonym och kommer inte att kunna identifieras individuellt. 
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Bilaga 2 

Kreativitet och måluppfyllelse? 

Finns det samband mellan kreativitet och måluppfyllelse? 

 
Jag är lärare på; 

o Lågstadiet  

o Mellanstadiet  

o Högstadiet  

 

Jag undervisar främst i följande ämne;  

o Svenska  

o Matematik  

o Engelska  

o So  

o No  

o Teknik  

o Trä- eller textilslöd  

o Idrott  

o Musik  

o Hem- och konsumentkunskap  

o Svenska som andraspråk  

o Teckenspråk för hörande  

o Modersmål  

o Moderna språk  

o Bild  

 

Jag har arbetat som lärare i;  

o -5 år  

o 6-10 år  

o 11-15 år  

o 16-20 år  

o 21- år  
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1. Vad anser du kännetecknar kreativitet i undervisningen?  

o Elevinflytande  

o Skapa nyfikenhet  

o Att pröva nytt  

o Skapande arbete  

o Att lösa problem  

o Att pröva egna idéer  

o Att våga göra fel  

o Att arbeta praktiskt  

o Skriftliga prov  

o Muntliga prov  

o Lekfullhet  

o Att pröva andras idéer  

o Problemlösning  

o Lustfyllt  

 

2. Jag har själv tillräcklig kunskap om kreativa processers inverkan på lärandet  

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I ganska låg grad  

o Inte alls 

  

3. Jag anser att i allmänhet har lärare tillräcklig kunskap om kreativa processers inverkan på 

lärandet  

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I ganska låg grad  

o Inte alls  
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4. Jag anser att vissa ämnen lämpar sig bättre för kreativt arbete än andra.  

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I mycket låg grad  

o Inte alls  

Ge exempel  

 
5. I mitt arbete som lärare planerar jag medvetet för att eleverna ska få arbeta kreativt i sin 

undervisning  

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I ganska låg grad  

o Inte alls  

 

6. Jag vet hur jag kan involvera kreativitet i min undervisning  

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I ganska låg grad  

o Inte alls  

Ge exempel  
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7. Jag anser att skolans strukturer gynnar kreativt arbete i skolan  

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I ganska låg grad  

o Inte alls  

Ge exempel  

 
 

8. Jag anser att kreativitet gynnar elevers måluppfyllelse  

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I ganska låg grad  

o Inte alls  

 

 

9. Jag anser att det är lätt att ge utrymme för kreativitet i den egna undervisningen  

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I ganska låg grad  

o Inte alls  

 

10. Jag anser det viktigt att ha med elevers skapande i undervisningen  

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I ganska låg grad  

o Inte alls  

 

11. Jag anser att medveten målsättning har en avgörande roll för elevers motivation  

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I ganska låg grad  

o Inte alls  
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12. Jag anser att uppgifternas konstruktion i undervisningen har en avgörande betydelse för 

elevers motivation  

 

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I ganska låg grad  

o Inte alls  

 

13. Jag anser att kreativitet är en viktig aspekt av läraryrket  

o I mycket hög grad  

o I ganska hög grad  

o I ganska låg grad  

o Inte alls  

 

14. Hur skulle skolans strukturer kunna förändras för att ge större utrymme åt kreativitet?  

Ge exempel: 
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Stapeldiagram över svar, redovisade i procent.   Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


