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Bakgrund: Begreppet kreativitet är stort och har många tolkningsgrunder då forskning kring 
begreppet har utförts i såväl naturvetenskaplig, psykologisk och även humanistisk forskning. 
Först på 1990-talet har ordet kreativitet införts i kursplanen för svenska i grundskolan. Det har 
i tidigare forskning visat sig att lärarens kompetens är särskilt viktig då det gäller att utveckla 
barns originalitet och produktivitet. Lärarens utbildning och förhållningssätt är det mest 
väsentliga för att utveckla elevers kreativitet. 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar kreativitet i svenskämnet i år 7-
9. Vidare är syftet med studien att undersöka hur kreativitet påverkar lärarnas dagliga arbete 
samt diskutera konsekvenser av lärares syn på kreativitet. Studien behandlar också 
svensklärares syn på kreativt lärande. 
 
Metod: För att samla in lärarnas åsikter om kreativitet använder jag mig av 
fokusgruppsamtal. Fokusgruppsamtal med lärare på tre olika skolor har utförts. Deltagarna i 
fokusgrupperna är behöriga ämneslärare i svenska. 
 
Resultat: Några av informanterna talar om ämnet svenska som stort och komplext. De anser 
vidare att ämnet rymmer det mesta och att det finns stora möjligheter till kreativt arbete i 
svenska. Det framkommer att svårigheter för kreativitet i ämnet är brist på tid och rum. Några 
informanter lyfter även sociala roller i klassrummet som både en svårighet och en möjlighet 
till kreativitet.  
      Kreativ undervisning anses vara temaarbete, att belysa aspekter och ämnen på olika samt 
muntliga uppgifter. De flesta lärarna anser sig vara kreativa i sitt arbete och i sin planering. 
Begreppet kreativitet anser de flesta informanter svårdefinierbart. Några lärare talar dock om 
att de har en känsla för när någon elev är kreativ.  
     Som egenskaper hos kreativa elever nämner några av informanterna initiativkraftighet, 
påhittighet och positiv inställning. Att kunna göra uppgifter på sitt personliga sätt som elev, är 
en annan förmåga som anses som kreativ. Några lärare talar också om kreativitet som ett av 
de kriterier som ligger till grund för de högre betygen.  
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Inledning 
 
          För ett år sedan fick jag förmånen att följa med omkring tusen pedagoger på en 
föreläsning om kreativitet. Precis i början av föreläsningen frågade mannen som stod uppe på 
scenen var vi skulle sätta ett extra öga om vi fick ett. Han bläddrade sedan fram två olika 
svarsalternativ på blädderblocket. Han bad oss att vara ärliga och att räcka upp handen om 
han sa det alternativ som vi hade tänkt oss. Det ena svaret han hade förutspått var att man 
kunde sätta ögat i nacken och det andra förutspådda svaret var att sätta det i pannan. Nästan 
tusen händer viftade i luften och ingen sa något annat alternativ som förslag. Föreläsaren 
menade att vi som vuxna ofta söker efter det rätta svaret och inte alltid efter det alternativa, 
finurliga och genomtänkta svaret. Han ställde oss frågan om det är skolan som formar barnen 
till likatänkande människor som, för att passa in i det sociala spelet, alltid svarar det som 
förväntas av dem.  
     I Sverige är diskussionen om kreativitet ganska ny och till skolans tidigare uppdrag har 
elevernas kreativitet inte räknats. Kreativiteten gör sitt inträde i styrdokumenten först på 
nittiotalet då det svenska samhället lider av en ekonomisk kris ( Malmros, 2000). I Lpo 94 står 
det att läsa att eleverna ska tillägna sig förmågan att orientera sig i en komplex verklighet, 
med stort informationsflöde och en snabb förändringstakt (Lpo-94).  
      Jag undrar om inte detta är nyckeln till varför kreativitet är ett väldigt intressant begrepp 
för oss idag. Vi behöver utveckla vår flexibilitet och vårt nytänkande, aspekter som jag anser 
rymmas i begreppet kreativitet, för att vara effektiva medborgare i vår samtid. Vi behöver ta 
svåra beslut om vilken information vi ska koncentrera oss på och samtidigt veta varför vi 
väljer ut just den informationen som viktig för oss. Jag har uppfattningen att vi snabbt 
behöver kunna tänka om och snabbt kunna omvärdera det som vi nyss höll för sanning. Detta 
för att lyckas vara kreativa i vårt moderna samhälle. 
     Att definiera begreppet kreativitet innebär svårigheter för forskare. Frågan är om någon 
kan ge en exakt vetenskaplig definition av begreppet. Jag finner det därmed intressant att 
undersöka hur några lärare i svenska uppfattar kreativitet samt vad de anser att begreppet 
innehåller. 
     Neikter (2000) skriver att kreativitet är en förmåga som finns hos alla. Men kreativiteten 
behöver plockas fram, tränas och stimuleras. Att söka efter svar på hur lärare, i detta fall i 
ämnet svenska, tränar och stimulerar kreativitet i skolan idag samt hur lärare tänker kring 
begreppet kan således vara en intressant studie, anser jag.   
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om kreativitet i 
svenskundervisningen. Uppsatsen kommer att behandla svensklärares uppfattningar om vad 
som är kreativt samt belysa hur lärare i svenska, år 7-9, arbetar med kreativitet i klassrummet. 
Studien behandlar också svensklärares syn på kreativt lärande. Detta sker för att öka 
förståelsen för vad en mindre grupp lärare anser att begreppet kreativitet innebär inom ramen 
för ämnet svenska. Vidare är syftet med studien att undersöka hur kreativitet påverkar lärarnas 
dagliga arbete samt diskutera konsekvenser av lärares syn på kreativitet. Studiens 
frågeställningar är: 
 
Vilka är svensklärares uppfattningar om kreativitet och hur uppfattar lärare arbetet med 
kreativitet i undervisningen?  
Vilka uppfattningar har lärare i svenska kring konsekvenser av kreativ undervisning samt hur 
uppfattar de kreativt lärande? 
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Bakgrund 
 

I detta avsnitt redogörs för intressant forskning inom det område som är intressant för min 
studie. Jag har också valt att beskriva olika definitioner av kreativitet. Vidare behandlas 
skolans uppdrag och mål och dess betydelse i relation till kreativitet. 
 
Tidigare forskning 
      
I Platons inspirationsteori finner man en syn på skapande som något ickejordiskt där 
inspirationen ges av högre källor såsom gudar eller muser. I det skapande ögonblicket är 
konstnären skild från sitt förnuftiga jag och ger sig känslomässigt hän i fantasin och 
kreativiteten. Det var få förunnat att ha denna gåva (Platon, i Ljung & Mortensen). Detta står i 
kontrast till den Lutherska synen, som tar vid senare i historien och innebär att hårt arbete 
leder till skapande och  kreativitet. 
     Kreativitetsforskningen, som skiljer sig från forskning kring skapande, anses ta sin början 
under andra världskriget. De amerikanska bombplanspiloter som gick ur sin utbildning som 
ledande var de som statistiskt sett hade högst förlustsiffror. De mer mediokra kurskamraterna 
klarade sig relativt sett bättre. Detta berodde på att de inte agerade såsom det förväntades av 
dem i luftstriderna över Tyskland. De överraskade sina motståndare genom oväntade 
manövrar som inte stod i någon lärobok. Detta ledde till den amerikanska militären drev tesen 
om kreativitetens betydelse inom utbildning (Malmros, 2000).  
     Den något senare inledda experimentella kreativitetsforskningen anses formellt börja 1950 
med en föreläsning av Guilford trots att kreativitetsforskningen i vidare bemärkelse har sina 
rötter långt tillbaka i tiden. Under denna föreläsning införde Guilford en helt ny terminologi 
som kom att användas inom fortsatt forskning på området. Han myntade bland annat 
begreppen divergent och konvergent tänkande (Bach, 1971). 
          Ängquist (2000) redovisar en genomgång av litteratur från olika forskningsområden 
och menar att man kan se att forskningen i stort sett har fokuserats på tre stora områden under 
historiens gång. Det första området gäller polarisering mellan kreativitet som medfött och 
existentiellt eller som en förmåga och en kunskap som man tillägnar sig. Det andra stora fältet 
rör sig kring forskning som ser kreativitet som någonting skilt från intelligens. Detta har 
länkats samman med medvetet och omedvetet tänkande som sedan har sammankopplats med 
logiskt och intuitivt tänkande. Inom det tredje området har forskningen koncentrerat sig på att 
urskilja kreativa produkter, miljöer och processer.  
     Dessa tre områden anser jag mycket viktiga för hur skolan bör bemöta sina elever. Enligt 
mig är kreativa produkter viktiga att identifiera för lärare i bedömningssyfte. Jag anser vidare 
att miljön, främst då den sociala miljön, är viktig för att främja elevens mod att göra något 
personligt. Dessutom anser jag att processen är viktig för lärare att känna igen för att förstå i 
vilka sammanhang olika elever utvecklar sin kreativitet.  
     Ryhammar (1996) menar att dessa tre ovan nämnda discipliner kan spåras från 1900-talets 
början till 1980- talet. Han menar att forskningen kring kreativitet täckte ett brett register och 
att den i mångt och mycket var spekulerande. Enligt Ryhammar (1996) undersöktes kreativitet 
med tyngdpunkt på personlighetsaspekter och med försök att stimulera kreativitet. Forskning 
inom dessa områden fortsatte under hela 1980-talet men kompletterades då med 
socialpsykologiska synsätt. 
      Under sextiotalet gjordes undersökningar som visade att det inte fanns utrymme för 
kreativ utveckling i den vanliga skolmiljön, eftersom kreativitet ofta följdes av negativa 
sanktioner från lärare och kamraters sida. Torrance (i Bach,1971) ställde 1965 upp en rad 
principer för kreativ undervisning vilket gick ut på att lärarna skulle respektera elevernas 
ovanliga idéer genom att ta upp dem till diskussion. Lärarna fick svara på ett frågeformulär 
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där de skulle beskriva olika situationer i bemötandet av elever. Detta visade att endast ett fåtal 
av lärarna kunde använda de föreskrivna principerna. En annan av Torrances undersökningar 
behandlade lärares motivation till en kreativ undervisning. Torrance jämförde barn i 
lekskolan, lågstadiet och mellanstadiet med lärare som var högt motiverade för kreativ 
undervisning med en liknande grupp elever som undervisades av lärare som var lågt 
motiverade för kreativ undervisning. Barnen fick med fyra månaders mellanrum skriva en 
berättelse och måttet för kreativitet var den skillnad som berättelsen visade i originalitet och 
produktivitet. För de yngre barnen verkade det ha stor betydelse för huruvida de hade en 
lärare som ville arbeta kreativt eller inte medan de för de äldre barnen inte gjorde någon större 
skillnad (Bach, 1971). 
     Vidare visade Torrance (i Bach,1971) genom observation att utpräglat kreativa lärare 
ställde 10% frågor som manande till kreativt tänkande medan lågt kreativa lärare endast 
ställde knappt 1% sådana frågor. Det visar sig alltså att lärarnas kompetens är alldeles särskilt 
viktigt som miljöfaktor för barnen när det gäller att utveckla originalitet och produktivitet. 
Lärarens utbildning och inställning är det väsentligaste för utveckling av elevernas kreativitet 
(Bach,1971).  
      Bach (1971) refererar till Rollofs forskning av vilken det framgår att det finns ett samband 
mellan kreativitet och intelligens, men att det inte finns ett automatiskt samband mellan hög 
intelligens och god kreativ förmåga. Nog förväntar vi oss att Nobelpristagare har en hög 
intelligens, men det visar sig att de inte är mer intelligenta än deras kollegor. Rollof (i Bach, 
1971) menar att det avgörande är balansen mellan olika talanger och personlighetsdrag samt 
hur de samverkar. Han menar vidare att den sociala intelligensen är den viktigaste för att 
kunna interagera med människor och associera mellan olika verksamhetsfält. Detta anser jag 
visar på att alla elever i skolan skulle kunna formas till mer kreativa och mer självständigt 
tänkande människor oberoende av deras intelligens. 
     Ryhammar (1996) menar att även om dessa studier gav betydelsefull kunskap om den 
skapande personen finns det kritik att rikta mot Rollof och Torrances forskning. Studierna 
utgick ofta från produktkriterier och tyckets innehålla skeva urval där tonvikten lades på 
eminens eller produktivitet enligt Ryhammar (1996). Att en forskare anses som produktiv och 
eminent behöver inte betyda att denne är kreativ, även om det kan finnas ett sådant samband. 
En nedgång i forskningen kring kreativitet skedde i slutet på sextiotalet och detta har ansetts 
som en tid av reflektion av tidigare forskning. Även kreativitetsforskning relaterad till 
undervisning och utbildning avstannade för en tid av eftertanke (Ryhammar, 1996). 
      Shallcross och Gawienowski menar till exempel att det idag inte finns något lämpligt 
instrument för att identifiera kreativ talang. Även idag är betoningen på produktbaserad 
forskning väl ansedd men det innebär problem som att det inte finns något objektivt mått på 
vad som är en kreativ produkt (Ryhammar,1996).  
     Stoddard (1959) menar att barns första kreativa handling är viljan att ha en relation till 
någon eller något. Denna vilja uttrycks tidigt genom språket hos det lilla barnet. Han menar 
vidare att kreativa tankegångar uppstår genom att kombinera olika discipliner med varandra. 
Det kan handla om att illustrera en text, textsätta musik, eller med ord beskriva en bild. Enligt 
mig har Stoddards syn på språket betydelse för ämnet svenska då språket har en central plats i 
kreativ utveckling. Stoddards förslag på hur lärare kan uppnå kreativ utveckling anser jag 
mycket passande för undervisning i svenska. 
     Neikter (2000) menar att ett problem som kan uppstå i skolans värld är konformitet. 
Konformitet är hämmande för vår kreativitet men uppskattas både av familjemedlemmar och i 
skolan eftersom eleverna då passar in i de sociala normerna. Eftersom barn anpassar sig till 
sin omgivning och då mest till vad omgivningen verkar uppskatta, så ser man att kreativiteten 
sjunker i 10 -12 årsåldern. Allt på grund av ungdomars förhoppning och vilja om att passa in 
socialt (Neikter, 2000). 
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     Att konformitet kan uppstå i undervisningen samtidigt som ungdomar har en nedgång i sin 
kreativitet väcker en nyfikenhet hos mig. Hur gör lärare som undervisar ungdomar i år 7-9 för 
att stimulera dem till fortsatt kreativitet?  
     Enligt min åsikt är det intressant att titta på vilka förutsättningar lärare tycker att de har till 
en kreativ undervisning i skolans senare år eftersom en kreativ lärare tycks vara en av de 
viktigaste förutsättningarna för fostran av kreativa elever. Om man ser kreativitet som något 
man tillägnar sig får det konsekvenser för förhållningssätt och arbetsmetoder anser jag. 
Forskningen kring kreativitet som någonting skilt från intelligens öppnar möjligheter för alla 
elever att utvecklas från den plattform de är. Ängquist (2000) menar att de senaste tjugo årens 
forskning visar att det sker en samverkan och ett växelspel mellan medvetet eller omedvetet 
tänkande och att detta gynnar de kreativa processerna. Det som idag fokuseras inom 
pedagogisk forskning, i första hand, är den sociokulturella teorin som fokuserar den 
omgivande kontextens betydelse för barns kreativa utveckling. Ryhammar (1996) föreslår 
fortsatt forskning där man söker samband genom helhetsbetonade studier kring sociala, 
miljömässiga och kulturella faktorer. 
       
Definitionsproblem med begreppet kreativitet 
 
När man sysslar med kreativitet möter man en rad av problem vad det gäller att definiera 
begreppet. Detta anses ha sin förklaring i att vetenskapen har adopterat ett oprecist ord från 
talspråket (Bach, 1971).  
     Kreativitet kan definieras som en individs förmåga att komma med nya originella 
produkter och idéer (Bach, 1971). All bedömning av vad som är kreativt kan anses vara 
subjektiv och en värdering mot bakgrund av tid och miljö anses rimlig eftersom den kreativa 
individen är en produkt av de förhållanden, den kultur och den miljö de lever i. Man kan även 
tala om betakreativitet för att beteckna individens upplevelse av sig själv och sina produkter 
som kreativa och om alfakreativitet för att beteckna omgivningens bedömning av vad som är 
kreativt (Bach, 1971). 
     Kreativitet är ett självständigt begrepp som inte kan ersättas av begrepp som 
problemlösning eller produktivt tänkande. Visserligen har forskning inom problemlösning 
genererat resultat som är användbara även för kreativitetsforskare men de har inte dragit en 
tydlig gräns mellan kreativitet och problemlösning (Bach,1971). Detta ligger till grund för 
kritik av Guilfords modell som påstås utreda olika intelligenser och olika tänkande istället för 
kreativitet.  
      Bach (1971) menar att man inte kan göra sig någon förhoppning av att få en slutgiltig 
definiering av kreativitet och att det finns lika många definitioner som det finns författare 
inom ämnet. Närmast följer ett smakprov av olika definitioner ur Bachs bok, Begreppet 
kreativitet. Detta för att ge en bild av olika forskares uppfattningar av begreppet kreativitet 
och dess beståndsdelar. 
 
Rogers definition: Enligt Rogers så var den kreativa processen skapandet av en ny produkt, 
vilket var ett resultat av individens egenart, material, händelser, människor och livsvillkor. I 
denna definition är processen det som ställs i fokus men produkten var det som stod till grund 
för bedömningen om processen var kreativ. 
 
Bruners definition: Bruner definierade kreativitet som en känsla av aha-upplevelse och 
överraskning och som senare visade sig vara effektiv. Handlingen skulle lösa ett problem eller 
vara självförverkligande. Han ansåg att kreativitet är liktydigt med plötsligt uppkommen 
insikt som kommer till nytta för individen själv. Detta ligger till grund för det som kallas för 
betakreativitet. 
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Lacklens och Demblings definition: Här definieras kreativitet som bredden av en lösnings 
användbarhet. Ju fler områden lösningens princip kunde användas på desto kreativare var 
lösningen. Lacklens och Demblings definition omfattar endast kreativitet gällande tekniska 
uppfinningar och de verkar skilja på konstnärlig kreativitet och vetenskaplig kreativitet. Det är 
omöjligt att mäta ett konstverk utifrån användbarhet. 
 
Torrances definition: Torrance menade att kreativitet måste omfatta de fyra variablerna 
person, process, produkt och press. Han lade huvudvikten på processen i sin definition som 
lyder: ”Kreativitet eller kreativt tänkande äger rum när man blir medveten om svårigheter, 
problem, luckor i den givna informationen eller saknade element, när man prövar sina 
hypoteser, reviderar och omprövar dem och slutligen redovisar sina resultat”(Bach, 1971. s. 
27).  
 
     Sist men inte minst vill jag jämföra Vygotskijs definition med Csikszentmihalyis definition 
av kreativitet. Skillnaden är att Vygotskij erkänner en kreativitet som inte omvärlden behöver 
erkänna som kreativt medan Csikszentmihalyis definition kräver att experter kring den 
kreative ska erkänna tankar och produkter som något kreativt. Man skulle kunna 
problematisera en sådan tanke genom att tala om att det har gjorts upptäckter och tankar har 
fötts som inte omvärlden var redo för ännu. Dock har dessa upptäckter visat sig stämma och 
vara oerhört viktiga för människors uppfattning om omvärlden. Till en sådan upptäckt kan 
man räkna Galilei Galileos teori om att jorden är rund och inte platt, som kyrkan hade bestämt 
i enlighet med Aristoteles läror. Förutom att man inte kunde ta det till sig, var kyrkan 
dogmatisk vilket drabbade Galileos kollega som fick bestiga bålet (Aspelin, 1979). 
Omvärlden och dess kultur, det som i de flesta fall räknas som expertis vad det gäller att 
bedöma kreativitet, var inte redo för detta nytänkande. Malmros (2000) refererar till 
Chikszentmihaly och menar att en ny idé eller produkt inte blir erkänd som kreativ om den 
inte tilldrar sig uppmärksamhet från människor vars omdöme betyder något. Han menar alltså 
att på samma sätt som matematikprofessorn bestämmer vilka idéer som ska få tillträde till 
matematikens värld, bedömer och värderar läraren elevens dikt, bild eller sociala förmåga.   
 
 
Vygotskijs definition: ”Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting 
nytt, oavsett om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet 
eller känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre.” ( 
Vygotskij, 1995. s.7) 
 
Chikszentmihalyis definition: Kreativitet föds ur interaktion i ett system med tre olika 
element:  en kultur som innehåller symboliska regler, en person som inför nymodigheter i till 
denna sfär och experter som värderar och erkänner innovationen (Chikszentmihalyi, 1997).  
 
Eftersom förvirring har förekommit, inom olika forskningstraditioner, gällande vilken aspekt 
av kreativitet man borde lägga tyngdpunkten på, påverkades även kreativitetens definitioner. 
Kreativitet kunde uppfattas på många olika sätt, vilket gav upphov till flera kontroverser. Idag 
tycks det trots allt råda en samstämmighet om följande påstående (Ryhammar,1996): 
 

”Med kreativitet menas en persons kapacitet att producera nya och originella idéer, insikter, 
omstruktureringar, uppfinningar eller konstnärliga objekt som accepteras av experter att 
vara vetenskapligt, estetiskt socialt eller teknologiskt värde.” (Ryhammar,1996. s.6) 
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Skolans uppdrag och mål 
 
      I grundskolans läroplan nämns ordet kreativitet endast en gång. Där står att eleven ska ha 
utvecklat sin förmåga till kreativt skapande (Lpo-94). Vidare är ett av skolans uppdrag att ge 
eleven förmågan till eget skapande (Lpo-94).  
     Jag vill påpeka att detta uppdrag står i ett sammanhang som talar om estetiska och sinnliga 
upplevelser. Visserligen är både skapande, estetik och sinnliga upplevelser nära förbundet 
med kreativitet men det är en avsevärd skillnad på orden, skapande och nyskapande. Jag 
menar att skapande kan bestå av reproduktion medan nyskapande ligger närmare det som ses 
som kreativitet.  
     Ordet kreativitet är nämnt i kursplanen för svenska vid ett tillfälle: ”Svenskämnet syftar till 
att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, 
tänkande och kreativitet” (Lpo-94). 
     ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo-94). Vidare är 
skolans uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo-94).  
     Jag anser att man genom att utveckla barn och ungdomars kreativitet kommer man 
närmare dessa mål. Genom att ha förmågan till kreativitet får man möjlighet att känna sin 
unika egenart, göra framsteg och förmågan att övervinna svårigheter.  
     Medvetenhet om det egna kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan 
är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka 
denna förmåga hos alla som arbetar där (Lpo-94). Att kunna se saker ur olika synvinklar är en 
förmåga som bäddar för kreativitet, anser jag. Jag menar att sammankoppla sina egna tankar 
med andras tankar om samma sak är utvecklande och ger oss möjlighet till kreativa 
tankegångar och produkter. 
     Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lpo-94). Enligt 
Vygotskij är alla människor kreativa men alla behöver också träna och utveckla sin kreativitet 
för att må bra. Att möta eleven på elevens nivå blir här oerhört viktigt då det gäller att utveckla 
sin kreativitet, anser jag. Ljungqvist (2001) menar att uppgiften inte får vara för svår och inte 
heller för lätt. I första fallet leder det till stress och i det andra fallet till leda. 
     Imsen (2000) menar att det är de lagom svåra uppgifterna, där individen ser både en 
möjlighet och en viss svårighet att lyckas, som mest kittlande för motivationen. Att vara noga 
med att anpassa uppgifters svårighetsgrad är viktigt för att behålla elevers motivation, anser 
jag. Jag menar att en högt motiverad elev har större möjlighet att utveckla sin kreativitet än en 
elev med mindre motivation har möjlighet till.  
      Vad som står i styrdokumenten är i allra högst grad intressant för min studie. Då 
styrdokumenten bör ligga till grund för hur lärare bemöter och undervisar sina elever.  Jag tror 
att begreppet kreativitet är viktigt i vårt samhälle idag. I likhet med Torrance (i Bach, 1971) 
anser jag att för att bidra till kreativitetsutveckling hos elever är en individanpassad 
undervisning viktig, tillsammans med ett öppet och flexibelt förhållningssätt hos läraren.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som jag har funnit vara av intresse för denna studie. De 
tre teorier som behandlas är Vygotskijs teori, Guilfords modell samt Chikszentmihalyis teori. 
 
Vygotskijs teori  
  
Den pedagogiska teoretikern Vygotskij anser att alla människor är kreativa och att det inte 
finns någon motsättning mellan fantasi och verklighet. Den kreativa förmågan likställer 
Vygotskij med fantasi och kallar det en medvetandeform. Fantasiprocessen är en 
tolkningsprocess enligt Vygotskij (1995) och barnets skapande uppenbarar sig redan i leken. 
Vygotskij (1995) menar att barns utveckling är en process som sker genom relationer snarare 
än som en individuell process. Detta perspektiv kallas för ett sociokulturellt perspektiv 
(Ängquist,2000).  
     Vår hjärna förändrar sin finaste struktur påverkad av våra erfarenheter. Spåren som lämnas 
kvar i vår hjärnas plastiska substans bevaras. Vygotskij menar att man kan likna processen 
med det som händer när vi viker ett pappersark på mitten. Det blir ett resultat av förändringen. 
Det räcker nu att blåsa på pappret för att för att det ska vika sig på samma ställe som man 
tidigare vek det på. Vår hjärna bevarar alltså tidigare erfarenheter och främjar en upprepning 
av dessa. Detta valde Vygotskij (1995) att kalla för reproducerande aktivitet (Vygotskij,1995). 
     Hjärnan har dock ytterligare en funktion som kallas den kombinatoriska eller den kreativa 
funktionen. Till detta hör till exempel när man i fantasin gör sig bilder av hur framtiden 
kommer att se ut. Man har inte sett framtiden, så det är omöjligt att återskapa den. Vår 
reproducerande funktion arbetar tillsammans med den kombinatoriska funktionen och genom 
dessa funktioners samarbete skapar man sig en bild av hur framtiden kommer att te sig. 
Fantasin ligger alltså till grund för all kreativitet enligt Vygotskij (1995). 
     I vardagslivet är skapandet ett livsvillkor som är oundvikligt för oss. Allt som ligger 
utanför rutinen och rymmer minsta uns av nyheter har människans kreativa process att tacka 
för sin tillkomst (Vygotskij,1995). 
    Ett samband mellan fantasi och verklighet består i att alla skapelser av fantasin alltid är 
sprungna ur element av vår verklighet. Fantasin tar alltid avstamp i en människas tidigare 
erfarenheter. På så sätt uppstår ett dubbelt och ömsesidigt förhållande mellan fantasi och 
verklighet enligt Vygotskij (1995). Fantasin grundar sig på erfarenheten och erfarenheten 
grundar sig på fantasin. Till detta bör man tillägga det emotionella sambandet. Det skulle vara 
ett underverk om fantasin kunde skapa ur ingenting (Vygotskij,1995). 
     Vygotskij menar att den skapande fantasins aktivitet är beroende av många olikartade 
faktorer och förefaller vara mycket komplicerad. Därför är det helt begripligt att denna 
verksamhet inte kan vara densamma hos den vuxne som hos barnet. Dessa faktorer tar olika 
uttryck i barnets olika utvecklingsfaser. Vygotskij (1995) menar att fantasin är beroende av 
erfarenheter och att barnets erfarenhet skapas och växer undan för undan. Ofta möter man 
föreställningen om att barn lever i en värld av fantasier och att deras fria tankar vittnar om att 
barnaåren är den tid då fantasin är som högst utvecklad. Detta håller inte för någon 
vetenskaplig undersökning av frågan då man vet att barnets erfarenheter är torftigare än den 
vuxnas. Under barnens olika faser utvecklas fantasin och först som vuxen uppnår den sin fulla 
mognad. Därför kan endast äkta produkter av kreativitet produceras av den mogna fantasin 
enligt Vygotskij (1995). 
     Under puberteten sker en genomgripande omgestaltning av fantasin. Från att ha varit 
subjektiv övergår den nu till att bli objektiv. Vi vet att denna mellanålder karaktäriseras av 
motsägelser och polaritet. Åldern blir kritisk för den kreativa utvecklingen och en 
övergångsperiod då organismens barnsliga period har raseras och den mogna organismen 
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jämvikt inte är funnen ännu. Detta visar sig enligt Vygotskij till exempel i massfenomenet att 
barn slutar att rita och på ett annat sätt förhåller sig kritisk till sina verk än de har gjort som 
yngre barn (Vygotskij,1995). I puberteten framträder de två grundläggande typerna av fantasi, 
den plastiska fantasin och den emotionella fantasin, i all sin kraft. Den plastiska bygger av 
element hämtade utifrån och den emotionella bygger med element hämtade inifrån. Därför 
kan man även kalla dessa fantasier för den inre och den yttre fantasin. Den ena är subjektiv, 
den andra är objektiv och differentieringen mellan dem är typiskt för tonåringens tänkande 
(Vygotskij,1995).  
     Vygotskij (1995) menar att i synnerhet i tonårstiden avslöjar sig ofta farliga sidor hos 
fantasin. Den kan lika gärna leda en människa in i verkligheten som ut ur den. Att 
tillfredställa sig själv i fantasin och att ta tillflykt till drömmeriet och fantasivärldar avleder 
ofta tonåringens krafter och vilja från verklighetens värld. Dessa företeelser utgör denna 
ålders skuggsida. 

 
”Om den praktiserande pedagogen på ett riktigt sätt vill utveckla den skapande fantasins 
dyrbara förmåga, då står han inför den svåra uppgiften att tygla denna vilda och 
lättskrämda fullblodhäst och vänja den till att tjäna det goda”(Vygotskij, 1995. s. 44-45).  

 
     Vidare uttrycker Vygotskij (1995) att något nytt och stort inträder i barnets liv då 
könsmognaden inträder. Jämvikten i beteendet störs och en livlig och stark känsloreaktion 
uppstår samtidigt som vårt förhållande till omvärlden rubbas. Detta ger tonåringen stoff att 
skriva om och på så sätt står det litterära skapandet i direkt relation till barnets utveckling 
(Vygotskij,1995). Meningen och betydelsen med ungdomars skrivande är att det tillåter barnet 
att göra den tvära vändning som den skapande fantasins utveckling bjuder på. Genom att göra 
detta skapar man en ny och för hela livet varaktig inriktning åt fantasin och kreativiteten. 
Genom skrivandet fördjupas, vidgas och organiseras barnets emotionella liv och genom detta 
tränas barnets skapande intressen och vanor. Sist men inte minst tränas barnets språkliga 
förmåga: 

 
-detta förfinade och komplicerade redskap att forma och överföra människans tanke 
känsla och inre värld med. (Vygotskij, 1995. s.78-79) 

     
     Vidare menar Vygotskij att skapandet ger människan mycket glädje men också stora 
våndor. Behovet att skapa sammanfaller inte alltid med förmågan att skapa. Viljan att i ord 
återge en tanke eller känsla och samtidigt känslan av hur omöjligt det förefaller är något som 
tonåringar ofta brottas med i sitt litterära skapande ( Vygotskij,1995). Av alla former av 
skapande är det litterära, språkliga skapandet det mest karaktäristiska för skolåldern. Barns 
ritande hamnar i bakgrunden och upptas av det nya språkliga eller litterära skapandet. Detta 
gäller särskilt under tonårstiden då barnet har skaffat sig ett tillräckligt stort konto med egen 
livserfarenhet. Det äldre barnet har också förmågan att analysera förhållandet mellan 
människor i olika miljöer. Först då har de möjligheten att skapa något eget som på ett nytt sätt 
gestaltar och kombinerar verkliga fakta ur livet enligt Vygotskij (1995). Uppgiften för 
pedagoger är att skapa ett behov hos barnet att skriva och sedan hjälpa det att behärska 
skrivandets medel menar Vygotskij (1995). Vidare menar Vygotskij (1995) att som god lärare 
bör man vänja barnet vid att skriva om sådant som ligger dem nära. De behöver skriva om det 
som de har utforskat och funderat över för att inte bli ytliga och innehållslösa författare med 
ett påklistrat vuxenspråk (Vygotskij,1995). 
     Ett av fantasins säkraste kännetecken är dess strävan efter att ta form. Detta är själva 
grunden och drivkraften i skapandet (Vygotskij,1995). Vygotskij skriver att Ribot svarar på 
denna tanke med orden:  
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”Den kreativa fantasin genomtränger med sitt skapande hela livet i alla dess former: det 
privata som det samhälleliga, det teoretiska såväl som det praktiska; den är allestädes 
närvarande”( Vygotskij. 1995. s. 50). 

 
Guilfords modell  
 
Guilford anses som en talesman för idén att intelligens inte är en enhetlig förmåga, istället är 
den är sammansatt av olika primära förmågor. Han har formulerat en modell för hur 
intelligensen fungerar och skiljer i denna modell mellan tre dimensioner (Bach,1971). 
  

• Innehåll- vad personen tänker på. 
• Operationer- mentala handlingar och/eller processer 
• Produkter- resultatet av tänkandet. 

 
Det går att skilja mellan fyra typer av innehåll, fem slags mentala operationer samt sex olika 
intelligenta produkter. Detta i kombination med varandra leder till att vi får 180 förmågor 
totalt. Guilfords modell har bidragit med att även sociala faktorer samt kreativitet inbegrips i 
intelligensbegreppet (Evenshaug & Hallen,2001.).  
     Ofta har kreativitet kopplats samman med förmågan till divergent tänkande och gör även 
så i allra högsta grad i Guilfords modell. Dagens forskare anser att det är ett för snävt synsätt 
på kreativitet. Guilford menade att divergent tänkande är öppet, utforskande och produktivt 
medan dess motsats konvergent tänkande är slutet, logiskt och analyserande. Med den 
divergerande kategorin operationer menade Guilford de faktorer som ingick i anlagen för 
nyskapande och originella idéer (Bach,1971). Konvergent tänkande är det som traditionellt 
har betraktats som intelligens (Evenshaug & Hallen,2001).   
     Senare i Guilfords forskning har han även räknat med andra faktorer som kreativa. Dessa 
faktorer har då funnits inom den konvergenta kategorin samt i kategorin värdering. Detta gav 
Guilford problem i vidare tester av sin teori då han inte lyckades isolera och mäta endast en av 
förmågorna (Bach,1971.).   
     Ryhammar menar att tester för att mäta divergent tänkande blev de mest använda när man 
skulle avgöra graden av kreativitet. Dessa anses svåra att poängsätta objektivt särskilt i 
hänsyn till originalitetsfaktorn. För övrigt ifrågasattes validiteten eftersom testerna sannolikt 
inte mäter kreativitet utan olika intelligensaspekter. Mycket kritik har riktats mot Guilfords 
modell men den är viktig på så sätt att den fastslog att kreativitet och intelligens inte är samma 
sak (Malmros,2000).  
     Guilfords forskning är naturvetenskaplig och kan därför anses befinna sig långt från 
skolans vardag och därmed inte vara relevant för denna studie. Jag anser dock att Guilfords 
forskning är relevant i sammanhanget då det är intressant att se om Guilfords resonemang 
fortfarande färgar lärares tankar om kreativitet. 
       
Csikszentmihalyis teori 
  
     Chikszentmihalyi arbetar som professor vid Department of Psychology på universitetet i 
Chicago.  Han menar att en av anledningarna till att kreativitet är så fascinerande för honom, 
är att när vi är involverade i den så känner man sig mer fullt ut levande än under andra delar 
av livet (Chikszentmihalyi,1997).  
      Chikszentmihalyi har infört begreppet ”det autoteliska självet” vilket står för människor 
som nästan aldrig är uttråkade och sällan ängsliga och som genom att djupt engagera sig i det 
som händer i deras upplevelsevärld befinner sig i flow, kreativitetens yttersta drivkraft, mer 
eller mindre största delen av sin tid. Chikszentmihalyi (1997) menar att det är en växelverkan 
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mellan aktivitetens objektiva struktur och den agerandes subjektiva bild av den som avgör om 
det ska uppstå flow och/eller kreativitet (Ljungqvist,2001). Chikszentmihalyi laborerar med 
tre aspekter som genom sin växelverkan förklarar hur kreativitet uppstår. Den första är 
området/kulturen, den andra är individen och den tredje är expertisen eller samhället som 
bedömer produkten som kulturen eller individen har skapat (Malmros,2000). Arbetet med 
kreativitet har övertygat Chiksentmihalyi om att man inte bara kan titta på den kreativa 
människan och dess arbete för att förstå kreativiteten som fenomen. Kreativa idéer försvinner 
om det inte finns en mottagande och accepterande publik som realiserar idéerna 
(Chikszentmihalyi,1997).    
     Barn kan vara oerhört begåvade men de kan inte vara kreativa enligt Chikszentmihalyi 
(1997). För att vara kreativ innebär de att man vet och bemästrar hur man har gjort och tänkt 
förr. Det är omöjligt att veta om en tanke är en ny tanke utan att ha vissa allmänt erkända 
erfarenheter och det finns inget sätt att avgöra om tanken är värdefull förrän den har passerat 
omvärldens utvärdering (Chikszentmihalyi,1997). Detta har inte barn möjlighet till hur 
försigkommna barn än må vara enligt Chikszentmihalyi (1997). Barn kan inte vara kreativa 
men alla kreativa vuxna har en gång varit barn så det är relevant att fråga sig hur kreativa 
individer var som barn eller vad det var för faktorer i deras barndom som ledde till deras 
kreativitet (Chikszentmihlyi,1997). Chikszentmihalyi (1997) menar att det finns en mängd 
kända kreativa människor som inte visade tecken på att vara några underbarn men som ändå 
gjort betydelsefulla livsverk. Det man däremot kan se hos barn som blivit kreativa vuxna är en 
förundran över livets mysterium och en vilja att lösa dem. Han beskriver hur brillianta vuxna 
under hans intervjuer berättar att de inte var särskilt duktiga på något men att de på 
oförklarligt sätt fick ett starkt intresse för ett visst ämne och roades mest av allt att göra just 
det. Till exempel beskrev fysikern John Weeler hur han minns att han i tre fyra- årsåldern 
frågade sin mor, när han satt i badkaret och blev tvättad av sin henne, hur långt går världen? 
Hur långt går universum? Han beskriver hur hans mamma inte kunde ge något svar, precis 
som han inte heller kunnat göra sen den dagen (Chikszentmihalyi,1997).  
     Utifrån alla de människor Chikszentmihalyi har intervjuat eller läst sig till kunskap om, 
finner han att han inte har funnit någon gemensam faktor som verkar ligga till grund för deras 
kreativitet. Han menar att det enda man möjligtvis skulle kunna se som en gemensam faktor 
är att det har funnits ett intresse för något som har upptagit mycket av personernas tid. Detta 
intresse verkar även vara odlat över en längre tid, ofta redan från barndomen till vuxen ålder. 
Ett genuint kreativt fullbordande är nästan aldrig ett resultat av omedelbar inspiration eller en 
plötslig insikt utan uppstår först efter år av hårt arbete (Chikszentmihalyi,1997).      
      Vidare skriver han att en del har haft dåliga erfarenheter av mentorer medan andra 
tillskriver sin förmåga till skickliga sådana. Några har haft en lycklig barndom, några en 
olycklig barndom och en del en ganska normal barndom. Några har funnit sitt stora intresse 
tidigt i livet och andra har funnit sitt gebit längre fram i livet. Detta mönster, eller brist på 
mönster anser han kräver en annan förklaring än de tidigare deterministiska förklaringarna. 
Det verkar som om dessa män och kvinnor varken är formade av deras genetiska arv eller av 
händelser i deras tidiga barndom. Istället för att bli formad av händelser och begivenheter har 
de personer som anses kreativa format händelser för att passa deras syften. Det är lättare att 
uppmuntra kreativitet genom att ändra tillstånd i miljön än att försöka få människor att tänka 
på nya sätt skriver Chikszentmihalyi (1997). Samtidigt är inte kreativitet bestämd av 
kringliggande faktorer utan av viljan att göra det som måste bli gjort. Vilken plats är då den 
rätta platsen att vara på, frågar sig Chikszentmihalyi (1997). 
Hans egna svar lyder att det måste bero på en människas sammansatta personlighet och inom 
vilka uppgifter hon involveras i. Frågan är inte vad som är kreativitet utan var den är påstår 
Chikszentmihalyi (1997). 
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En människa kan inte vara kreativ inom ett område hon aldrig blir utsatt för. Det spelar ingen 
roll hur begåvad man är inom matematik om man inte får chansen att lära sig matematiska 
regler. Kanske kan ett barn lära sig matematik genom att hitta de rätta böckerna och den rätta 
mentorn. Men individen kan aldrig göra skillnad inom ämnet om det inte upptäcks och 
erkänns av till exempel lärare (Chikszentmihalyi, 1997).       
     Tonåren är en tid av förändring för ungdomar. Psykologiska och sexuella förändringar 
samt viljan att utveckla en självständighet tar över mycket av den pubertala tonåringens 
tankeverksamhet. Begåvade ungdomar är inte immuna mot detta men det som utmärker dem 
är att de fortfarande låter sitt intresse få stort utrymme vilket kan leda till att de spenderar mer 
tid i ensamhet och det kan vara förklaringen till varför ungdomar med speciella talanger 
tenderar till att vara mindre sexuellt medvetna och mindre oberoende än andra ungdomar. Det 
finns alltså en gemensam faktor som man kan härleda till kreativa vuxnas barndom, i vissa 
fall. Viktigt är dock att inte applicera denna tendens på alla kreativa människor 
(Chikszentmihalyi,1997). 
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Metod  
 
Varför fokusgrupper? 
      
     Fokusgrupper är en form av fokuserade gruppintervjuer där en forskare uppmanar till ett 
visst samtalsämne. Arbetet med fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor 
som under en bestämd tid diskuterar det givna ämnet med varandra. Gruppen ska ledas av en 
samtalsledare, som i detta sammanhang kallas moderator. Ämnet, som är kärnan för 
diskussionen, kan lämnas i förväg som ett stimulusmaterial eller presenteras vid inledningen 
av fokusgruppsamtalet (Wibeck, 2000).  
     Wibeck (2000) skriver att hon använder ordet forskare i vid mening och hon anser att man 
som student mycket väl kan använda sig av fokusgrupper som datainsamling för 
uppsatsskrivning.  
     Det som definierar en fokusgruppsintervju från andra gruppsamtal är främst tre saker. För 
det första är fokusgrupper en forskningsteknik där samtalet syftar till att användas för 
forskningsändamål och för det andra handlar det om att samla in data genom 
gruppinteraktion. För det tredje är ämnet som diskussionen behandlar bestämt av forskaren 
(Wibeck, 2000).  
     När det inte finns en rad specifika frågor som ska besvaras utan det huvudsakliga syftet är 
att studera vad som sägs och vilka föreställningar som kan förekomma, kan det passa bäst att 
genomföra en ostrukturerad fokusgruppintervju. Risken med ostrukturerade fokusintervjuer är 
att ämnesaspekterna som man som moderator vill diskutera aldrig kommer på tal (Wibeck, 
2000). Eftersom tyngdpunkten i min studie ligger på att fånga lärares uppfattningar om 
kreativitet har målet varit att hålla ostrukturerade fokussamtal. Detta visade sig fungera i två 
av fallen medan det i ett av samtalen blev mer strukturerat efter mina frågor och påståenden. 
Detta beror troligen på att det var färre deltagare i denna grupp och att en naturlig diskussion 
aldrig uppkom mellan de två informanterna.  
     Det kan komma att bli högst relevant att få veta om deltagarna naturligt för en diskussion 
om samma aspekter som jag ansåg om relevanta eller om lärarna i studie lyfter andra teman 
till diskussion. Eftersom begreppet kreativitet inte självklart har samma innehåll för alla 
människor ansåg jag att det var passande med gruppintervjuer där deltagarna och jag kan 
ställas inför olika aspekter av kreativitet genom deltagarnas interaktion. Jag hoppas också att 
en bredare skala av idéer uppkommit genom interaktionen i gruppen. Detta kan leda till att 
nya frågor väcks och berikar analysen av fokusgruppens samtal (Wibeck, 2000). 
  
Förberedelser 
       
Jag har under mina praktikperioder lagt märke till att lärare diskuterar både metoder och 
elevers fantasi i sin vardag. Jag har därför gjort en fallstudie på tre av fyra skolor med år 7-9, i 
en kommun. Innan samtalen förbereddes ett diskussionsunderlag innehållande sex olika 
teman. Dessa punkter var meningen som ett stöd för mig i samtalen och kom därför aldrig i 
kontakt med samtalsdeltagarna då detta kan leda till att deltagarna kan komma att se 
underlaget som en lista av frågor och ämnen som skall avklaras under samtalet. De spontana 
diskussionerna kan då utebli på grund av att deltagarna blir för styrda i sitt samtal (Wibeck, 
2000).  
     I de sex olika temana önskade jag diskutera möjligheter och svårigheter till kreativitet i 
ämnet svenska. Vidare önskade jag diskutera begreppet kreativitet för att belysa lärarnas 
uppfattning om vad som är kreativt. För att tala om uppfattningar om lärarnas dagliga arbete 
önskade jag samtala om kreativ undervisning samt dess motsats och dessutom kreativt 
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lärande. Jag ansåg det slutligen intressant att tala om konsekvenser av kreativ undervisning 
samt lärarnas syn på sig själva som experter vad det gäller att bedöma elevarbeten och dess 
kreativitet. 
 
Urval 
 
Efter att ha skickat en intresseförfrågan till alla kommunala skolor i en och samma kommun, 
hoppades jag att det skulle finns intresse för studien. Så blev det inte. Däremot väcktes 
intresse hor rektorerna på tre av fyra skolor efter ett besök. Detta resulterade i ett samtal på 
respektive skola. De tre skolorna är alla belägna i samma stad vilket jag ansåg som intressant. 
Detta med tanke på huruvida svaren från de olika skolorna kommer att skilja från varandra 
eller vara liknande i sin karaktär.  
     Urvalet av skolor baserades på syftet med studien som riktar sig mot ämneslärare i 
svenska. Därför var endast skolor som undervisar elever i år 7-9 intressanta för denna studie. 
Två av skolorna är vad som traditionellt kallas för högstadieskolor medan den tredje skolan 
undervisar elever från förskoleklass till år 9. Alla lärare i studien har behörighet för att 
undervisa i ämnet svenska.  
  
Dataproduktion 
     
     Genom tre fokusgruppssamtal, med fyra deltagare i de två första och två deltagare i det 
sista samtalet, har jag försökt sätta begreppet kreativitet på sin spets. För att skapa en givande 
diskussion kan man använda sig av ett stimulusmaterial (Wibeck, 2000). 
     Jag har vid varje samtalstillfälle som stimulusmaterial presenterat kursplanens enda 
mening som behandlar kreativitet. Meningen lyder ”svenskämnet syftar till att tillsammans 
med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och 
kreativitet” (Lpo-94). Efter detta har jag bett informanterna berätta om möjligheter och 
svårigheter till kreativitet inom ramen för svenska.  
     För att kunna se stämningar och icke-verbal kommunikation i diskussionerna kan man 
välja att filma samtalen. Eftersom jag söker efter lärares uppfattningar av deras yrkesutövande 
så har jag valt bort denna möjlighet. Jag ville koncentrera mig på vad som lyftes till 
diskussion och likväl vad som inte diskuterades. Detta istället för att koncentrera mig på hur 
saker blev sagda inom gruppen. Jag valde därför att spela in samtalen på band. För att ändå i 
efterhand kunna gå tillbaka och i viss mån kunna tala om stämningar och tonlägen har jag 
antecknat relevanta sådana, i direkt anslutning till samtalen. 
     För att ge förutsättningar för att samtalet ska föras på deltagarnas villkor och inte på mina 
villkor som moderator, beslutade jag mig för att förlägga fokusgruppssamtalen på lärarnas 
respektive skola. Ingen inom studiens grupper har någon chefsposition eller är i någon formell 
maktsituation över de andra deltagarna i gruppen. Detta är viktigt för att samtalet ska kunna 
vara så ärligt och öppet som möjligt då ämnet berör deltagarnas yrkesutövande (Wibeck, 
2000). 
      De tre samtalen visade sig bli mycket olika varandra i sin karaktär. Det första samtalet 
(skola A) präglades av att man väntade på sin tur att tala. Svaren var effektiva och 
informativa. De sa egentligen aldrig emot varandra eller verkade vara av olika uppfattning 
utan fyllde mer på varandras svar med ytterligare aspekter.  
     Samtal två (skola B) var väldigt ostrukturerat och deltagarna avbröt varandra samt fyllde i 
varandras meningar. Det två kolleger som arbetat ihop under längst tid var de som talade 
mest. De två andra deltagarna nickade och medverkade i samtalet men var inte tongivande. 
Samtalet präglades av öppenhet och skratt samt tog fart utan att jag behövde stimulera 
informanterna särskilt mycket.  
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     Det sista samtalet (skola C) liknade mer en kvalitativ intervju, än ett fokusgruppssamtal, då 
en av informanterna blev sjuk och en annan som hade lovat att deltaga ångrade sig precis 
innan samtalet. Det blev alltså för få deltagare för att hålla ett fokusgruppssamtal i sin 
egentliga mening. Jag har ändå valt att använda det i analysen av respekt för de två 
informanterna som deltog. Vi lyckades även kort beröra alla teman som jag hade förberett och 
det gör att det finns stoff som är intressant för denna studie.     
 
Bearbetning 
 
     Alla samtal transkriberades samma dag eller dagen efter utförandet. I transkriptionerna har 
jag angett när informanterna tar paus i sin diskussion samt när de tar paus i sina egna svar. Jag 
har även angett när lärarna skrattar och då även om alla har skrattat eller om det endast är en 
person som skrattar. Detta för att kunna avgöra i vilken mening informanterna har uttryckt 
sig. Jag har även angett informanternas ”hmm” och nickanden. Kvale (1997) menar att pauser 
och ”hmm” kan vara relevanta i analysen då de kan komma att förstärka vissa typer av svar. I 
samtalen har inte dialekt eller andra ljud angetts då jag inte ansåg det vara av vikt för denna 
studie som riktas mot informanternas uppfattningar. Jag har däremot angett ordagrant vad som 
sades. Detta gjordes med korrekt skriftspråklig stavning för bättre läsbarhet.  
     För att värna om intervjupersonernas konfidentialitet kan man använda sig av fingerade 
namn i analysen ( Kvale, 1997). Jag valde att inte namnge informanterna i arbetet med 
transkriptionerna utan använde mig av siffror för att ange vem som yttrade vad. I det senare 
arbetet med resultatet upptäckte jag att det blev svårt för en läsare att skilja informanterna åt 
och bestämde mig då istället för att använda fingerade namn.   
     Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun anses vara att beskriva och tolka de teman 
som förekommer i intervjupersonens livsvärld. Det råder ett oavbrutet samband mellan 
beskrivning och tolkning ( Kvale,1997). Den synen på beskrivning och tolkning har jag tagit 
fasta på då jag menar att det är fullt möjligt att applicera denna syn även på fokusgruppsamtal 
eftersom jag även har tolkat samtalen för mig själv genom mina egna beskrivningar av det. 
     Deltagarna har diskuterat kreativitet utifrån samma utgångspunkt i dessa samtal, vilket 
anses underlätta agerandet inom gruppen. Men detta kan också leda till likriktning av de olika 
åsikterna inom gruppen. Detta fenomen kallas för gruppkohesion och är ett uttryck för att 
gruppmedlemmarna just har en önskan att tillhöra gruppen ( Wibeck, 2000). Jag har i min 
analys av samtalen funnit mest likheter i gruppernas diskussioner även om några skillnader 
förekommer. Det uppkom inte heller någon meningsskiljaktighet inom grupperna utan deras 
uppfattningar växte mer fram i en gemensam interaktion. Detta tyckte jag mig kunna se då de 
ofta bekräftar varandras svar genom att fylla på svaren med ytterligare aspekter snarare än att 
säga emot varandra.  
 
Analys 
 
Enligt Backman (1998) innebär analysarbetet att forskaren ger insamlade data en 
ändamålsenlig och tolkningsbar form så att man kan relatera dem till den ursprungliga 
problemställningen. Detta försökte jag uppnå i arbetet med analysen. Kvale (1997) beskriver 
en hermeneutisk tolkning av texten som att man plockar delar ur helheten för att sedan 
återinföra dem i sin hela kontext. Detta gör man för att komma så nära en giltig tolkning av 
resultaten som möjligt. Detta arbetssätt har varit en inspirationskälla för analys och tolkning 
av mina data.  
     Analysarbetet inleddes med att jag läste de transkriberade texterna som en helhet. Efter att 
jag läst transkriptionerna i sin helhet återvände jag till de delar i texten som fångat mitt 
intresse. Anledningen till att mitt intresse väcktes var oftast att något återkom i samtalen i de 
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olika fokusgrupperna eller om det var något som var motsägelsefullt. Denna process utförde 
jag ett flertal gånger för att på så vis minimera risken för att lyfta olika yttranden ur sin 
kontext. När jag återvände till de delar som fångat mitt intresse i texten använde jag mig av 
överstrykningspennor i olika färger för att på så vis skapa kategorier i materialet. 
       Då jag läst lärarnas svar ansåg jag det relevant att använda mig av de teman som jag 
förberett innan samtalen som kategorisering. Under några av dessa teman utkristalliserades 
flera kategorier som behandlar likheter och/eller skillnader i lärarnas svar. Att dessa teman 
framträdde för mig kan bero på att jag har haft dem i bakhuvudet under analysarbetet. Enligt 
Kvale (1997) kallas detta för att skapa meningskategorier och/eller meningskoncentrering. Jag 
är väl medveten om att en hel annan kategorisering hade kunnat göras och då särskilt av 
någon som inte har kunskap om de teman som diskuterats. 
      
Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
En studies validitet avgörs genom att valet av metod undersöker det som studien är av sedd att 
göra (Kvale, 1997). För att detta arbete ska vara av god validitet har jag utgått från mina 
frågeställningar och utifrån dem skapat relevanta teman att diskutera i fokusgrupperna.  
     En studies reliabilitet utgår ifrån hur noga man beskriver hur man utfört sin dataproduktion 
och senare bearbetat densamma (Kvale, 1997). Jag har strävat efter ett neutralt 
förhållningssätt genom hela dataproduktionen, både vad det gäller samtalssituationer, 
transkriptionsarbete och analysarbete.  
     De resultat som denna studie har lett till kan inte appliceras på alla lärare utan gäller för de 
grupper lärare som ingick i studien.  
 
Etiskt ställningstagande 
 
Det är viktigt att redan i inledningsfasen, av arbetet med en studie, tänka över de etiska 
aspekterna (Kvale, 1997). Detta för att under hela arbetet följa Vetenskapsrådets 
(Forskningsetiska principer, 2002) fyra principer: samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet och informationskravet. 
     Viktigt att tänka på när det gäller fokusgrupper är att det kan vara känsligt att 
diskutera/samtala om svåra eller privata ämnen. I en fokusgrupp har forskaren tystnadsplikt, 
men risken finns att deltagarna kan sprida information om varandra då deltagarna själva inte 
har tystnadsplikt dem emellan (Wibeck, 2000). Detta har jag tydligt informerat om vid varje 
samtals början. Vidare bör moderatorn tänka på att ämnet passar för deltagarna så att inte 
diskussionen skenar och sist men inte minst måste forskaren ställa lämpliga frågor så att man 
identifierar dilemmats natur innan deltagarna börjar tala om förslag på lösningar (Wibeck, 
2000).  
     Genom fokusgruppsamtal anser jag att deltagarna kan få möjlighet att reflektera kring 
deras yrkesutövning. Jag anser också att risken för att känslig information om någon av 
deltagarna ska spridas är minimal beroende på att samtalets ämne inte är av privat eller 
känslig natur. Informanterna har också informerats om syftet med deras medverkan samt att 
deras deltagande är helt frivilligt. Detta har skett enligt informationskravet från 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Forskningsetiska principer, 2002.)  
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Resultat 
 
Resultatet presenteras utifrån de teman som har behandlats under fokusgruppsamtalen. 
Analysarbetet resulterade i fem olika teman, vilka behandlas under rubrikerna svenskämnet 
och kreativiteten, kreativitetsbegreppet i svenskundervisningen, kreativ undervisning och dess 
konsekvenser, kreativt lärande och kreativa elever samt läraren som expert. För att ytterligare 
tydliggöra lärarnas uppfattningar har vissa teman delats in i flera kategorier.   
 
Svenskämnet och kreativiteten  
 
Möjligheter och svårigheter 
 
Det som studiens lärare först kom att tänka på är svenskämnets komplexitet och dess vida 
ramar. Detta när temat behandlade möjligheter och svårigheter till kreativitet inom ämnet. Jag 
uppfattade det som att informanterna mest såg möjligheter till kreativitet, både i deras egen 
planering och i deras egen undervisning. Det som informanterna menade begränsar dem, är 
brist på tid och rum.  
     I samtalet på skola A är Ulrika av uppfattningen av att svenskämnet är ett kreativt ämne i 
sig själv och att ämnet har så vida ramar att allt går att rymma inom ämnet. Hon menar att det 
är omständigheter som begränsar lärare och elever att vara kreativa. Hon nämner brist på 
utrymme och tillgång till olika material som exempel. Erika anser att de målstyrda betygen 
ger lärare en oerhörd frihet att ta vilken väg de vill emot målen. Johan menar att tidsaspekten 
begränsar lärare och i synnerhet honom själv. 

 
Svenskämnet är ju ett oerhört kreativt ämne i sig. Det finns ju i precis hur mycket som helst. 
Allting som man skulle kunna hitta på går ju att rymma inom svenskämnet. Men det finns ju 
saker som begränsar vad man kan göra och inte göra. Och mycket kan ju vara klassrummen 
och tillgång till utrymmen och tillgång till olika material, praktiska saker som begränsar men 
ämnet i sig är ju hur stort som helst egentligen. (Ulrika) 
När vi har våra målstyrda betyg så att säga kan vi ta vilken väg som helst emot målen för det 
går ju, det är en oerhörd frihet.(Erika) 
Tänkte på en aspekt som verkligen begränsar oss, i alla fall mig, är tillgång till tid. ( Johan) 

 
Informanterna på skola B samtalar om att de lätt glömmer att vara kreativa periodvis och att 
även det kan bero på tidspress. Maria menar att det egentligen inte finns några svårigheter för 
kreativitet inom ämnet men att hon glömmer att ägna tid åt det. Mia anser att hon ägnar 
mycket tid åt kreativitetsövningar periodvis men att hon också glömmer av det emellanåt och 
lätt faller in i gamla vanor igen. Hon använder sig av uttryck som traggleriet och det där 
tråkiga, om de perioderna utan kreativitet. Helene är av uppfattningen att lärare måste göra 
även det. Maria tillägger att det handlar om tid och säkerhet om att hinna med. 

 
Egentligen finns det ju inga svårigheter utan det är kanske mer att man glömmer av det och 
ägna en timma åt det. Du gör det Mia…(Maria) 
 Ja, jag gör det mycket såna där grejer periodvis, som du säger, när jag kommer ihåg det. Nu 
har jag gjort väldigt mycket sånt den senaste tiden här. Med de här kreativitetsgrejerna. Men 
rätt var det är så är man inne det där traggleriet igen… det där tråkiga. Haha. (Mia) 
Men det måste man ju också göra. (Helene) 
Det handlar lite om att man är på den säkra sidan då för gör jag så här så vet jag att jag 
hinner.(Maria) 

 
Karl (skola C) anser att kreativiteten försvinner i år nio och att det beror på att tiden inte 
räcker till. 
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Så i nian är vi nog inte så kreativa. Handlar mycket om att tiden är knapp. (Karl) 
 
 

Karl berättar dessutom att han tänker mer på kreativitet i de yngre klasserna eftersom han ser 
större möjligheter där. Stina håller med honom och anser att lärare och elever leker mer i de 
yngre klasserna. Hon tillägger även att leken och det roliga försvinner med betygshetsen. Karl 
är av samma åsikt och menar att det är roligare innan de har tagit kreativiteten ur eleverna. Här 
tyckte jag att det var viktigt att veta om det verkligen var en sådan uppfattning han har om 
deras arbete. På min fråga om det var hans verkliga uppfattning svarade Karl nej, men att 
betygen och bedömningen tar bort en del av kreativiteten.  

 
I de yngre klasserna tänker jag på det (kreativitet) för där finns större möjligheter. (Karl) 
Ja, där finns en del lek och roligt kvar. Det försvinner senare med betygshets och sånt. (Stina) 
Ja, innan vi har tagit kreativiteten ur dem! (Karl) 
Är det en sann uppfattning? (Jag) 
Nej. Stryk det! Hahaha…men vi tar bort lite av kreativiteten eftersom det blir mer betygsstyrt. 
Man bedömer det (Arbetet) mer och mer .(Karl) 
 

Kreativitet och sociala aspekter 
 
Mia (skola B) menar att det är lärares uppgift att vara en förebild för eleverna. Hon anser att 
om inte lärare är kreativa, skriver och läser själva så är det svårt att påverka eleverna. Hon 
menar att lärare hela tiden måste visa eleverna, genom kroppsspråk, bilder samt att lärare kan 
göra fel, att det även är tillåtet för eleverna att göra fel och på så vis skapa ett tillåtande 
klimat. Hon blir därefter osäker på om detta hör till diskussionen om kreativitet vilket leder 
till att Helene inflikar att detta förhållningssätt bäddar för kreativitet. Hon tillägger att man 
vågar mer under sådana omständigheter och att man då visar en annan sida av sig själv.    

 
Det är ju vår uppgift tycker jag att vi ska föregå med det här. Jag menar är vi inte kreativa är 
vi inte tänkande varelser är vi inte läsande varelser ja då är det svårt att få våra elever till och 
bli det också. Eller hur? Och skrivande också...jag menar att vi måste hela tiden visa dem 
med kroppsspråk och bilder och allting. Även det här att man kan göra bort sig att man kan 
göra fel. Ja, då är det även tillåtet att för mig att säga fel. Jag vet att inte det här är kreativitet 
men…..(Mia) 
Jo, men det bäddar för kreativitet. Vågar man så blir man ju en annan. Man vågar ju mer då. 
(Helene) 

 
Informanterna på skola A har också åsikter och tankar om det socialas betydelse genom 
samtalet. Ulrika menar att trygghet i gruppen leder till att elever vågar komma med egna 
initiativ och att elever vågar synas. Hon menar att eleverna blir tryggare och vågar ha åsikter 
och uttrycka dem. Detta anser hon vara mycket bra då det leder till mer kreativitet hos 
eleverna samt en bättre kommunikation lärare och elever emellan. 
 

För att få kreativitet också… det är ett sätt att få trygghet i gruppen och tvärtom också. I en 
trygg grupp får man kreativitet. (Ulrika) 
Hur tänker du då? (Jag) 
Ja, man vågar visa och komma med egna initiativ. Då blir man mer trygg och man vågar 
göra det men man kanske inte vågar göra det om man är otrygg i gruppen. Så att det kan 
handla om att komma till tals och ha åsikter och så. Det är ju det bästa naturligtvis och då 
blir det större kreativitet från deras sida... och från lärarens sida också för då blir det en 
större kommunikation. (Ulrika) 
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Kreativitetsbegreppet i svenskundervisningen 
 
När samtalen handlade om vad som ingår i begreppet kreativitet, märktes det en tveksamhet i 
samtliga grupper. Svaren var mer dröjande och de försökte att hjälpa varandra att fylla i 
svaren. Karl menade att det var svårt att diskutera begreppet utan att jag berättade om min syn 
på begreppet. Jag valde att inte berätta om min syn då det är lärarnas uppfattning om 
kreativitet som intresserar i denna studie. Stina anser att ett varierat arbetssätt tillhör begreppet 
kreativitet och Karl exemplifierar med att en del får göra muntliga prov medan andra får 
skriva provet på ett traditionellt sätt. Han tillägger även att han lägger in de estetiska ämnena i 
begreppet kreativitet. 
 

Det är vad du lägger i begreppet kreativt?(Karl) 
Hmmm… men jag vill inte gärna specificera det för det är lite den uppfattningen hos ER jag 
söker. För jag vill inte gärna ge er en definition som jag använder då därför det är lite er 
uppfattning jag är intresserad av och hur den ser ut i praktiken så det är därför jag inte 
säger..(Jag) 
Men kreativitet är väl att man gör varierat och att det inte alltid är på samma sätt. (Stina) 
En del får göra muntligt och en del får göra ett vanligt prov i det ordet kreativitet lägger jag 
gärna in de estetiska ämnena såsom bild.(Karl) 

 
Informanterna på skola B samtalar om att kreativitet kan kännas svårt och stort. Den 
uppfattningen ändras dock under samtalets gång. Mia menar att hon först tänkte att det krävs 
att man gör stora förändringar men att hon nu anser att kreativitet finns i det lilla också. Ronny 
menar att våga tänka på sitt eget sätt är kreativitet för honom medan Helene tycker att 
begreppet kreativitet till stor del innehåller fantasi.  

 
När du sa det med kreativ svenska så tänkte jag att å nu ska det göras grejer. Men det 
behöver ju inte va så mycket kommer vi ju fram till. Att det är i det lilla också. (Mia) 
Att våga tänka på sitt eget…(Ronny) 
Fantasi är det mycket för mig. (Helene) 
 

På skola A talar man om variation i språket och förmågan att tänka lösningsrelaterat och 
utnyttja de möjligheter som finns som viktiga beståndsdelar i begreppet kreativitet. En av 
informanterna menar vidare att om man ser att eleven kan associera mellan tankebanor och 
skapa något personligt så är den eleven kreativ. Stellan talade om att inte gå den upptrampade 
vägen, utan att nå målet på alternativa sätt, är ett sätt att se på kreativitet.  
     Ulrika talar om att ha förmågan att associera mellan olika tankar hör begreppet till och 
Erika fyller på med att begreppet innehåller att skapa något personligt. 

 
Associera till andra saker. Nu vet inte jag vad man håller på med, men när det blir lite 
tankehoppande så förstår man att då är det någonting på gång. Då är det kreativitet. 
(Ulrika) 
Kreativitet måste ju vara att skapa något eget anser jag. Något personligt. (Erika) 

 
Lärarna talar även om att det är svårt att definiera exakt vad det är som är kreativitet och att 
det är svårt att definiera begreppet som sådant. De har dock uppfattningen att de känner igen 
kreativitet när den visar sig hos någon elev. 
    Ulrika menar att det märks tydligt när en elev är kreativ och Johan menar att det är något 
man kan känna av. När jag frågar hur de kan märka av kreativitet svarar Ulrika att känna med 
alla sinnen och att vara självständigt tänkande med självständiga associationer och att ha lust 
och vara nyfikenhet är tecken på kreativitet. Erika nämner att ta egna initiativ ingår i begreppet 
kreativitet och Ulrika avslutar denna del av samtalet med att nämna att det är en magkänsla 
hos henne som gör att hon kan identifiera kreativitet. 
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Det märks egentligen så tydligt. Det kan vara vissa...men det räcker egentligen att förstå 
att den här eleven har kreativitet. (Ulrika) 
Ja, det kan man känna tydligt tycker jag...(Johan) 
Och den här personen skulle aldrig kunna säga någonting men den här personen det räcker 
att den säger nånting några gånger så känner man att ja här finns det. (Ulrika) 
Jag kan hålla med om det.(Johan) 
Hur känner ni det hur märker ni det? (Jag) 
Klädseln! Hahaha! (Johan) 
Ja! Hårfärgen! Hahaha. Känner med alla sinnen...kan inte riktigt sätta åt vad det är men det 
är någonting. Självständigt tänkande, självständiga associationer, lust, nyfikenhet.(Ulrika) 
Ta egna initiativ. (Erika) 
Magkänsla...(Ulrika) 

 
Kreativ undervisning och dess konsekvenser 
 
Informanterna samtalar kring deras syn på hur kreativ undervisning är utformad och vad den 
innehåller för beståndsdelar. Nedan diskuterar de vidare genom att vända på tanken och ger 
exempel på en mindre kreativ undervisnings utformning.  
 
Kreativ undervisning 
 
     Informanterna anser att temaundervisning är kreativ undervisning. De menar också att 
ämnesövergripande undervisning är kreativ. De talar dessutom om att lära eleverna olika saker 
på ett annorlunda sätt. Informanterna exemplifierar mycket i sina diskussioner om kreativ 
undervisning och deras samtal blir intensiva. Till exempel berättar en av informanterna hur 
han skrev en ny text till en visa till att handla om Bellman och han skrattar när han berättar att 
eleverna fortfarande minns denna text. 
     En av informanterna på skola B berättar om en uppgift som hon anser träna elevernas 
kreativitet och som samtidigt lär dem att förstå flera synvinklar på samma sak. Hon berättar att 
hon brukar läsa kluriga sagor för eleverna som de senare får skriva ett eget slut på. Hon menar 
att det leder till reflektion hos eleverna då de vet att det finns ett facit på sagorna men att deras 
olika svar är lika rätt som facit.   

 
Istället tänker jag…det har jag…jag tycker det är så roligt med kreativitetsövningar…de 
får en saga som jag läser eller jag läser en saga varje gång och det är ur en bok jag har och 
det är bara för att tänka ut en lösning på detta. Det finns ett facit till sagorna men eleverna 
hittar på olika lösningar och en tänker de att jaha det var det och det har jag inte hört förut 
liksom att allting är…(Mia) 
 

Hon berättar senare även att hon brukar skriva på tavlan med olika handstil för att roa eleverna 
och samtidigt visa dem att man kan göra saker på olika sätt. Denna informant talade mycket 
om att ett sätt att utveckla kreativitet kan vara att lära eleven att se på saker på olika sätt. 
 
Mindre kreativ undervisning 
 
En mer lärarstyrd och likriktad undervisning ses som ett tecken på en mindre kreativ 
undervisning bland lärarna i alla fokusgrupper. Informanterna talar om att undervisningen blir 
platt och stelbent med en fabrikskänsla. En informant menar att eleverna presterar minsta 
möjliga och dessutom lite motvilligt då en mindre kreativ undervisning råder. På skola C 
menar en av informanterna att om man styr eleverna för mycket genom bestämda frågor på ett 
papper så frågar eleverna inget annat än det som står bestämt att de ska fråga.  
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Ja, praouppgiften är inte så kreativ som de gör i nian. Det är ju bara frågor de ska 
besvara. De blir väldigt styrda av den. Så det ställer inga andra frågor än de som står på 
pappret, det skulle de aldrig komma på. (Stina) 
 

Mia (skola B) menar att en mindre kreativ undervisning är stelbent. Maria exemplifierar med 
sin undervisning i en viss klass och säger att de bara fyller i boken. Efter att jag ber henne 
berätta om den undervisningen förtydligar hon och berättar vilken lärobok de använder och att 
de får läsa högt ur den. Efter det går de igenom ord tillsammans innan de har diktamen. Det 
framkommer i samtalet att hon har samma slags undervisning vid alla tillfällen med denna 
klass och att det beror på att hon har extralektioner i svenska med denna klass. Detta då 
klassen har hamnat efter i undervisningen. 
 

Ja, mer stelbent tycker jag. (Mia) 
Som min undervisning med 7c. (Maria) 
 Nä, jag tycker du är jättekreativ.(Mia) 
 Nä, den är tråkig. Vi fyller bara i boken. (Maria) 
 Hur undervisar du dem? (Jag) 
Ess i svenskaboken och så får de läsa högt och så har vi ord vi går igenom. Diktamen i 
boken och så får de skriva det. (Maria) 

 
Konsekvenser av kreativ undervisning respektive mindre kreativ undervisning 
       
     Då informanterna talar om konsekvenser av kreativ undervisning samt mindre kreativ 
undervisning talar de om vikten att forma flexibla vuxna.  
     Informanterna på skola A och C samtalar om konsekvenser både på individnivå och på 
samhällelig nivå. De menar att kreativitet är viktigt för individen själv för att klara sig i 
samhället som vuxen samt att det är viktigt för vårt framtida samhälle kreativa människor 
bebor det. De är nämligen av uppfattningen att det är kreativitet som kommer att vara 
konkurrenskraftigt för vårt samhälle i framtiden. 
     Karl (skola C) talar om hur viktigt det är för individen att vara kreativ. Han tar som 
exempel platsannonser i tidningarna där han är av meningen att det står att de söker flexibla 
och kreativa människor.   
 

Man kan ju bara kolla på platsannonser vad det står att de söker. Man ska säkert vara flexibel 
och kreativ där. (Karl) 
 

Erika (skola A) berättar att de har lyssnat på framtidsforskare som menar att kreativitet är det 
som vi kan konkurrera med i framtiden då inte bara goda kunskaper räcker längre. Hon är av 
åsikten att man måste ha mycket goda kunskaper och sedan ha förmågan att korsa det med 
kreativitet. Stellan menar att det måste stämma då han anser att reproduktion inte för oss 
framåt. Han menar att det är när man skapar något nytt som man får ett försprång.  

 
Vi har ju lyssnat på de där framtidsforskarna som menar att kreativitet är det som vi skulle 
kunna konkurrera med. Kunskap räcker inte. Vi måste ha mycket goda kunskaper men korsa 
det med kreativitet för att få något tillfälle…(Erika) 
…det måste ju stämma. För bara göra det som andra har gjort för ju ingen framåt. Det är ju 
när man gör något nytt som man får ett försprång. (Stellan.)  

 
Informanterna på skola A och skola B talar spontant om att en konsekvens av kreativ 
undervisning är att det blir en roligare undervisning. Ulrika (skola A) hoppas att eleverna i 
skolan lär sig mer av en kreativ undervisning. Erika påtalar då att det blir roligare i skolan 
också och Stellan menar att eleverna lär sig mer om de inte känner att uppgifterna är tråkiga 
och påtvingade. Både Stellan och Ulrika är av uppfattningen att de på detta sätt undviker att 
bara lära eleverna att memorera saker. Ulrika nämner dessutom att man vinner på att eleverna 
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förstår varför man ska lära sig saker. På skola A menar man dessutom att eleverna lär sig mer 
och blir mer engagerade av en rolig undervisning. Erika menar i diskussionen att kreativitet 
skapar engagemang och att det leder till att man lär sig saker på ett helt annat sätt än utan 
engagemang. 

 
Förhoppningsvis lär sig ungarna mer. (Ulrika) 
Det tror jag! (Stellan) 
Det blir roligare också. (Erika) 
Det blir roligare och de lär sig mer än om det blir det här ”måste-göra-saker”. Då blir det inget 
det blir bara att memorera saker än att lära sig på något sätt. (Stellan) 
Det är skillnad på att lära sig utantill än att lära sig och riktigt förstå varför man lär sig. 
(Ulrika)  
Kreativitet skapar ju engagemang på något sätt och då lär man sig på ett helt annat sätt. 
(Erika) 

 
Helene (skola B) menar också att det blir roligare i skolan då man bedriver kreativ 
undervisning. Maria anser att kreativ undervisning gör att eleverna vågar tänka i nya banor. 

 
Mycket mer roligt och kreativt! Haha! (Helene) 
Att de vågar tänka i nya banor. (Maria) 
 

Informanternas syn på sin egen kreativitet skiljer sig något i de olika fokusgrupperna. Lärarna 
på skola A ser man sig själva som kreativa i undervisningssituationer.  
     Johan menar att kreativitet och ett visst utrymme är nödvändigt för motivera sig själv i 
arbetet. Det är också viktigt för att göra ett gott arbete inför eleverna. Erika menar att, för att 
orka, kan man växla mellan att vara kreativ och skapa nya saker för att sen använda äldre 
material som man ansett bra.    

 
Ja. För att inte tröttna själv. Det är ju för min egen skull också. Jag skulle aldrig stå ut om jag 
inte fick lov att ha ett visst utrymme. Man måste ju på något sätt kunna motivera sig själv för 
att det ska bli bra inför elever också. (  Johan) 
Kanske måste man växla mellan att ibland vara kreativ inom något område och sen hitta på 
något nytt att göra här. Sedan får man gå tillbaka till något gammalt som man gjort förut och 
tyckt gick bra. Sedan kanske man får satsa på något nytt igen då för annars orkar man inte. 
(Erika) 

 
Detta visar en viss skillnad i synen på kreativitet och även en viss skillnad i hur man använder 
sig av kreativiteten. Johan använder det som en drivkraft medan Erika ser kreativitet som 
något som kan vara en tröttande del av yrket. Informanterna på skola C anser sig vara mer 
kreativa i sin planering men inte nödvändigtvis i klassrummet. De anser sig också vara 
kreativa i undervisningen då de arbetar med teman. 
      Informanterna på skola B ger under samtalet, många förslag på vad de uppfattar som 
kreativa aktiviteter att göra tillsammans med eleverna. De talar snarare utifrån sina 
erfarenheter i undervisning än generellt kring kreativitet i jämförelse med hur de andra 
informanterna gör. Helene (skola B) berättar att hon brukar arbeta med tankekartor, bilder och 
symboler. Hon ser dessa aktiviteter som kreativa. Helene anser att olika typer av intryck 
stimulerar till kreativitet. Hon menar att undervisning inte bara ska bestå av att lyssna på 
läraren hela tiden utan att man bör göra på olika sätt. Som exempel menar hon att man kan se 
på film för att variera sin undervisning.  

 
Olika typer av intryck på något sätt måste vara viktigt för kreativitet. Det ska inte vara att 
lyssna på en lärare hela tiden utan att man gör på olika sätt. Att man ser på filmer att man 
har det ena och det andra för att få olika bitar. (Helene) 
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Kreativt lärande och kreativa elever 
       
     I alla samtal framkom att arbeta med muntliga uppgifter, där målet är att lära eleverna att 
tala inför grupp, innehåller moment som tränar elevens kreativitet. När jag bad informanterna 
att beskriva en kreativ elev, talar informanter på samtliga skolor om elever som vågar ta 
initiativ och är påhittiga, som kreativa elever. De anser dessutom att elever som vågar 
uttrycka sig, diskutera och ha åsikter i klassrummet är kreativa. Erika (skola A) berättar om 
några elever som skulle skriva om nordisk mytologi. Dessa elever anser hon vara kreativa då 
de hade egna idéer om hur de ville skriva om texten till en berättelse och ändå få med fakta. 
Hon menar att de var kreativa och att detta är en kvalitet. 
 

Ja, så de kommer med egna initiativ. Tänkte på jag hade någon sådan om nordisk mytologi 
som skulle vara att skriva någonting och då kom det, men jag skulle vilja göra så här. Jag 
skulle vilja göra en berättelse och så skulle jag vilja ha in fakta här. De hade hittat på en helt 
egen idé. Det är ju kreativt för de gjorde jättebra. Det är ju en kvalitet…. (Erika) 

 
På skola B anser Ronny att en elev som vågar ta plats är ett exempel på en kreativ elev. Mia 
menar vidare att den kreative eleven inte nödvändigtvis måste ifrågasätta saker men att de bör  
vara initiativkraftiga, fulla med idéer och ha förmågan att kunna tänka. 

 
En elev som vågar ta plats… ( Ronny) 
…Vågar kanske ifrågasätta saker…inte ifrågasätta men komma med egna initiativ och egna 
idéer och kunna tänka. (Mia) 

 
Karl anser att ett tecken på en kreativ elev är att eleven vågar i gruppen. Han menar också att 
eleven måste ha kunskap om att ett arbete inte är färdigt för att man har skrivit färdigt det. Han 
menar istället att eleven kan visa sin kreativitet genom att planera och genomföra annorlunda 
redovisningar.  

 
Våga i gruppen och talövningar. Göra annorlunda redovisningar samt veta att arbetet är inte 
färdigt bara för att man har det på papper utan man måste planera redovisningen också. 
(Karl) 
 

Flera lärare anser att de elever som anses som kreativa även är de elever som lyckas bra i 
skolan och får de högre betygen. Lärarna talade om kreativa elever som engagerade och 
positiva. Flera av informanterna talade även om att kreativitet uppstår ur arbete och väldigt 
sällan är idéer som uppstår ur tomma intet. 
     Helene (skola B) menar att det kreativt att ha förmågan att alltid se lösningar. Hon anser att 
se lösningarna innebär att vara positiv. Maria tillägger att hon uppfattar en elev som kreativ då 
denne ventilerar sina idéer med lärare eller kamrater. Hon anser att det är många elever som 
ventilerar sina idéer och hon menar att de som det är positiva elever. Hon avslutar med att 
fråga om en kreativ elev ofta är engagerad men här tolkar jag frågan mer som ett 
ställningstagande då intonationen i frågan tydligt signalerar att det inte förväntas något svar.  
 

Jag tycker också att kreativitet är att se att det alltid finns lösningar. Det innebär ju 
egentligen lite att vara lite positiv va det tycker jag har med kreativitet att göra. (Helene) 
När de bollar idéer mot oss eller mot kamrater. För det är många som gör det då och det är ju 
de som är lite positivare. Engagerade i …en kreativ elev är väl engagerad ofta. ( Maria) 

 
Erika (skola A) menar att de elever som får de högre betygen ofta har kreativitet som ett inslag 
som gör att de når de högre betygen. 
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De som får våra högsta betyg så att säga de har ju ofta kreativitet som ett inslag som gör att 
de når fram till betygen. (Erika) 
 

I samtalet på skola A framkommer det dessutom att en kreativ elev bör ha förmågan att göra 
om en trist uppgift till en roligare och mer intressant uppgift.  
     Stellan (skola A) talar om att en kreativ tillgång är att kunna göra om en uppgift som från 
början verkar trist och tråkig till något mer spännande. Erika tilläger att det handlar om att 
hitta på något som gör uppgiften till deras egen.  
      

Och göra om en uppgift som kan i originalutförande eller i skisstadiet verka förefalla som 
lite träig och tråkig göra om det då...(Stellan) 
Hitta på...komma.. göra den till sin egen...(Erika) 

 
Läraren som expert 
 
I samtalen med lärarna på de tre skolorna uppstod en känsla av osäkerhet på vad temat läraren 
som expert egentligen innebär. Jag tolkade det inte som om de var osäkra på sin roll. Istället 
uppstod säkerheten uppstod kring vad rollen som expert innebär utifrån kreativitet. 
     På skola C, har Stina en stark känsla av att hon känner eleverna mycket väl och att hon 
utifrån det kan bedöma vad som är kreativt mot utgångspunkt av vad den aktuella eleven har 
åstadkommit innan.  
 

Det är ju individuellt och det kan man avgöra utifrån vad eleven har gjort innan. (Stina)     
 
Informanterna på skola A diskuterar hur man kan bedöma om en text är kreativ eller inte. 
Ulrika berättar att hon brukar titta på innehållet i texten för att bedöma om den är kreativ. Hon 
menar att det måste finna nya tankar och åsikter i texten för att man ska bedöma den som 
kreativ.  
     På skola C diskuterades i samtalen kring vilken slags kreativitet lärarna önskar i 
klassrummet. Informanterna anser att det finns kreativitet som är mindre önskvärd i 
klassrummen men att dessa elever i högsta grad är kreativa. Dock inte inom ramarna för det 
som är accepterat.  
     Stina anser att det finns viss kreativitet som man stävjer i klassrummet. Karl tillägger att 
det finns elever som vill synas i alla sammanhang utanför det som ingår i undervisningen. Han 
menar att den sortens kreativitet inte är önskvärd i klassrummet. 
 

Ja, det finns ju viss kreativitet som man stävjer. Man vill ju inte ha de som bara vill synas. 
(Stina) 
Ja, det finns ju de som bara vill synas i alla sammanhang utan när de utsätts för det av oss. 
Den kreativiteten vill man ju inte ha. (Karl) 

 
Ramar för kreativitet 
 
Informanterna på skola A anser informanterna att det är viktigt med ramar för att bädda för 
elevens kreativitet. Ulrika menar att ramar är viktigt då det är svårt för ungdomar att skapa 
något annorlunda utan ramar. Hon anser dem inte mogna för det i tonåren. Hon menar vidare 
att människor antagligen behöver ramar hela livet för att kunna arbeta sig framåt utifrån dem. 
 

Man ska ju alltid ha ramar för den mogenhet är det ju inte i de här åldrarna för att kunna 
göra något annorlunda och det vet jag inte när vi är mogna för egentligen, för vi behöver 
väl ha ramar egentligen och jobba oss framåt. (Ulrika)   

 

 
 

27



Erika (skola A) nämner att hon anser att det är viktigt att ha ett mål för undervisningen och att 
det sen är fritt att vara kreativ inom den ramen som målet tillhandahåller. 
 

Jag tror ändå att det är viktigt att ha ett mål för vad man ska göra. Då kan man använda 
kreativitet i det. (Erika) 

 
Informanternas syn på ramar skiljer sig något mellan skola B och skola A. Lärarna på skola B 
anser informanterna inte att det fanns ett självklart behov av ramar för att skapa.   
     Helene menar att det inte finns något generellt behov av ramar utan att behovet styrs av 
syftet med övningen. Hon anser dessutom att man måste veta vad övningen syftar till för att 
veta om det krävs ramar i det specifika fallet. 
 

Det beror på syftet med övningen. Man kan inte säga generellt att man måste ha ramar. Man 
måste ju veta vad det syftar till. (Helene) 
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Diskussion  
 
Syftet med studien har varit att belysa svensklärares uppfattningar kring kreativitet samt att 
beskriva deras uppfattningar om hur detta kommer till uttryck i undervisning samt i elevers 
lärande. Vidare var syftet med studien att diskutera konsekvenser av lärares syn på kreativitet. 
I diskussionen relateras studiens resultat till de teorier som är studiens utgångspunkt samt till 
tidigare forskning som har varit intressant för studien. 
  
Tid och rum. Hinder för kreativitet? 
 
Lindqvist (i Vygotskij, 1995) menar att lärare bedömer de teoretiska ämnen och praktiska 
ämnen efter olika kriterier. 
     Några av informanterna i min studie menade däremot att ämnet svenska är ett ämne som är 
kreativt i sig själv och som ger en oerhörd frihet och stora möjligheter till kreativitet. Det finns 
en vilja till kreativitet samt ett förhållningssätt hos några av dessa informanter som innebär att 
svenska är ett kreativt ämne och att det bör innehålla stora portioner kreativitet. Tre av 
informanterna talade om tid och rumsaspekten som hinder för kreativitet.  
     Jag anser att det kan diskuteras huruvida svenska är ett praktiskt eller ett teoretiskt ämne. 
Jag ser själv stora möjligheter till kreativitet i ämnet och menar i likhet med Vygotskij att 
lärare ska kunna leda ungdomarna rätt i sin kreativitet genom litterärt skapande och påverka 
dem att använda deras kreativitet till något positivt i deras liv. Detta för att uppnå skolans mål 
att eleven ska ha utvecklat förmåga till kreativt skapande. Jag anser att genom tal och skrift, 
som är starkt förbundet med ämnet svenska, har lärare möjlighet att nå dessa mål. 
 
Kreativitet och sociala aspekter     
      
     Ljungqvist (2001) menar att utgångspunkten för att kunna uppnå kreativitet är 
självkännedom. Vägen till självkännedom är förståelse för individuella mellanmänskliga 
relationer. Det sanna självet är spontant och genuint. Där ligger kreativitetens hemvist. 
Mathiasson (1994) menar att leva i grupp är en livsnödvändighet för alla människor. Det är i 
gruppen vi får bekräftelse och det är tillsammans med andra som man utvecklas och växer. 
Utan en grupp att spegla sig i har den egna identiteten ingen att utvecklas med och emot. 
     Mia (skola B) menar att man som lärare måste vara en förebild för eleverna och visa dem 
att det är tillåtet att göra fel för att skapa ett tillåtande klimat. Några av informanterna menar 
att ett tillåtande klimat bäddar för kreativitet och skapar en uppåtspiral vad gäller kreativiteten 
i klassrummet. Dessa reflektioner som informanterna gör kring sociala aspekter är intressanta 
när man ställer dem mot Chikszentmihalyis fråga: Var är kreativitet? 
     Det är möjligtvis det man måste fråga sig som lärare i svenska. Var är kreativiteten i denna 
klass och hur gör jag för att få en grupp som tillåter eleverna att våga visa sin kreativitet?  
Med detta menar jag att för att uppnå kreativitet i en klass eller grupp kan lärare behöva arbeta 
med att forma gruppen. Detta skulle man kunna göra till exempel genom samarbetsövningar 
och värderingsövningar. På så sätt kan både elever och lärare lära känna varandra och jag 
anser att det läggs en grund till att utveckla kreativitet både i gruppen och för individen. Imsen 
(2000) menar att både personliga egenskaper och egenskaper i miljön fungerar i ett ömsesidigt 
beroendeförhållande till varandra. Vidare menar hon att människor är sociala varelser och kan 
bara studeras i förbindelse med varandra och miljön. Jag tror detta samband är särskilt viktigt 
i de senare skolåren eftersom denna period är en tid av osäkerhet hos den unge. Jag anser att 
man som lärare bör vara vaken på dessa samband och arbeta med det sociala samspelet utifrån 
dem för att kunna uppnå kreativitet i klassen.   
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      Cropley (1999) menar att i princip alla människor är kapabla att anpassa sig till vitt skilda 
livssituationer. Under uppväxtprocessen lär man sig att anpassa sig till just de ramar som 
gäller. Inte bara för det samhälle man växer upp i, utan även för vilken ålder, social position 
och/eller vilket kön man har. Ramarna krymper för att anpassas efter den sociala tolerans som 
råder. Allmänheten anser att kreativa individer bryter mot dessa regler men lyckas hålla sig 
inom gränserna för vad som är tillåtet (Cropley,1999). Genom att arbeta med gruppens sociala 
band anser jag att man kan vidga dessa gränser för vad som är tillåtet och på så vis gynna 
kreativiteten. Några av informanterna menade även att om lärare talar om olika aspekter av 
samma sak ofta så bäddar det för kreativitet i en klass. Enligt Rollof (I Bach, 1971) skulle 
detta stämma då han menar att den sociala intelligensen är den viktigaste för att interagera 
med människor och för att kunna associera mellan olika verksamhetsfält.    
 
Att identifiera utan att definiera 
 
Att begreppet kreativitet är svårt att definiera kan sägas vara beskrivet i teorikapitlet där prov 
på olika definitioner har redovisats.  
     Studiens resultat visar också att begreppet är svårdefinierat då informanterna tvekar inför 
en definition av kreativitet. Som kriterier för begreppet kreativitet talar lärarna i studien om 
förmågan att associera självständigt, gå nya vägar emot målet och att skapa något personligt. 
En av informanterna nämner även att fantasi är nära förbundet med begreppet. Jag tyckte dock 
att det var ganska tydligt att deras svar var svävande och att de hade problem med att sätta 
fingret på vad begreppet innehåller för dem. Detta anser jag visserligen inte vara underligt 
med tanke på att det inte finns någon enhetlig syn på vad begreppet innehåller i forskningen.            
     För mig är det då intressant att några av lärarna anser sig veta när någon elev är kreativ 
utan att egentligen vara på det klara med vad begreppet kreativitet innehåller för 
beståndsdelar. Några av informanterna nämner att det är en känsla och en magkänsla hos dem.  
     Det intuitiva i begreppet stämmer dock överens med Chikszentmihalyis teori att det är 
omvärlden och dess kultur som bedömer vår kreativitet trots att inte alla människor har en 
djupare kunskap om vad begreppet kreativitet betyder för dem. Jag ställer mig frågande inför 
att lärarna i denna studie inte har en djupare kunskap om begreppet. Detta eftersom lärare 
dagligen bedömer elevers arbete och där ett av kriterierna för högre betyg, enligt vissa av 
informanterna, är god kreativitet hos eleven. Kanske är det så att skapandet och kreativiteten 
ligger oss så nära i vardagen att man inte anser sig behöva en definition av begreppet. Kanske 
är det en så naturlig del av vårt liv att man inte ser kreativiteten när den uppträder. Vygotskij 
(1995) menar att allt som ligger utanför vår rutin och har minsta uns av nyhet är en produkt av 
människans kreativa process. Vi är alltså kreativa i vår vardag utan att reflektera över det. 
Detta skulle kunna vara en förklaring till resultatet. 
     Några av informanterna på skola A talade om att förmågan att kunna tänka 
problemlösande och att associera mellan olika tankar tillhör begreppet kreativitet. Att tänka 
problemlösande och att associera fritt är kriterier för divergent tänkande. Divergent tänkande 
är en av Guilfords forskningstermer (i Bach, 1971). Jag kan alltså se att hans forskning 
fortfarande färgar lärares syn på begreppet kreativitet trots all kritik som hans forskning har 
fått.  
  
Kreativitet, en produkt av hårt arbete? 
 
Då lärarnas diskussioner kring temat kreativ undervisning innehöll många exempel på hur 
man kan träna elevernas kreativitet tolkar jag det som att lärarna har uppfattningen att 
kreativitet är något som de kan utveckla hos eleven. Detta är intressant då forskningen i 
många år har varit polariserad kring huruvida kreativitet är medfött eller en förmåga som man 
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tillägnar sig. Lärarnas uppfattning av kreativitet stämmer med Vygotskijs (1995) synsätt att 
alla människor är kreativa människor. Enligt honom är det först i vuxen ålder som 
kreativiteten når sin fulla mognad. Här skiljer sig Chikszentmihalyis (1997) teori något då han 
menar att barn inte kan vara kreativa även om det kan vara begåvade. För att bli kreativa 
varelser måste de ha kunskap om hur man har gjort och tänkt förr. Även om några av 
informanterna likt Vygotskij (1995) ser eleverna som kreativa så anser jag att studiens resultat 
hamnar närmare Chikszentmihalyis (1997) teori. Lärarna anser nämligen att kreativitet är en 
produkt av hårt arbete och goda kunskaper. Det är här skolan har en viktig funktion anser jag. 
Undervisningen i skolan kan tillhandahålla eleverna med kunskap och nyfikenhet på mer 
kunskap. Skolan kan dessutom under elevens skoltid försöka utveckla ett förhållningssätt hos 
eleverna som gagnar deras kreativitet. I enlighet med Lpo-94 anser jag att genom att främja 
förmåga att leva sig in i andras villkor och värderingar, bäddar man för kreativitet. Så ansåg 
även några av informanterna.   
     Några av lärarna nämner att exempel på kreativ undervisning är att arbeta i teman och att 
ha en ämnesövergripande undervisning. Denna uppfattning hos lärarna stämmer med 
Stoddards (1959) teori om att kreativa tankegångar uppstår då man korsar olika discipliner. 
     Lärarnas syn i denna studie är att kreativitet är något som alla besitter och som går att 
utveckla hos alla elever. Detta resultat utgör en tydlig skillnad mot Platons inspirationsteori 
(Platon i Ljung & Mortensen) av vilken det framgår att kreativitet är få förunnat och en gåva 
som endast vissa människor har fått från Gud.  
     Chikszentmihalyi (1997) menar att kreativitet är intressant för att det många gånger är när 
man är kreativ som man känner sig fullt ut levande. Detta stämmer med en av informanternas 
känsla av att han behöver kreativitet i sitt arbete för att orka göra ett gott arbete och för att inte 
tröttna på sitt yrke.  
     Hans kollega anser däremot att kreativitet kan vara tröttande och att hon behöver vila från 
kreativitet ibland. Vygotskij (1995) talar också om kreativitet som både glädjande och som 
något som ger oss stora våndor. Han menar att det inte alltid lusten att skapa sammanfaller 
med förmågan att skapa. 
     Jag får intrycket att lärarna anser att kreativitet i skolan är något viktigt. De ser nämligen 
konsekvenser för elevernas framtid beroende av huruvida de är kreativa eller inte. 
Informanterna talar dessutom om att kreativitet i deras undervisning gör skolan roligare för 
eleverna. Jag anser att det är viktigt att lära sig att kunskap och lärande kan vara, och till och 
med bör, vara roligt. 
 
Höga krav på elevers kreativitet 
 
Elevens aktiva språkbruk har en central betydelse eftersom det är grundläggande för 
tänkandet och lärandet. Tanken utvecklas genom språket och språket utgör kärnan i elevens 
läroprocess ( Løkensgard Hoel, T, 2001). 
     Jag anser att en anledning till varför lärarna talar om elever som vågar uttrycka sig i 
klassrummen som kreativa, kan vara att dessa elever har ett aktivt språkbruk som synliggör 
deras kreativitet. Den kreativa processen blir då mer konkret hos dessa elever, kanske både för 
läraren och för eleven själv. Jag anser att förmågan att uttrycka sig och framföra sina åsikter 
ligger till grund för att synliggöra sin kreativitet samt för att låta andra ha glädje av den. 
Frågan är om det egentligen inte är ett mått på hur kreativ en elev är utan snarare ett mått på 
hur väl eleven har förmågan att kommunicera detta till sin omvärld. Den uppfattningen delar 
inte Stoddard (1959) som menar att språket är barnets första kreativa handling. 
     Vygotskij (1995) menar att litterärt skapande är det mest karaktäristiska för skolåldern 
samt att det är viktigt för tonåringen att skapa litterärt. Det är dock först i tonåren som barnet 
har ett tillräckligt stort konto av erfarenheter att skriva om samt att barn först i denna ålder har 
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förmågan att analysera mellanmänskliga relationer. Att skriva tillåter ungdomarna att 
kanalisera sin kreativitet och sitt skapande och det är dessutom utvecklande för deras 
kreativitet. Min åsikt är att skrivande kan hjälpa eleven att uttrycka sin kreativitet även 
muntligt. Enligt mig ger skrivande möjlighet att återgå till sina tankar och reflektioner i lugn 
och ro för att kunna ta ställning ytterligare gånger. Till slut kan eleven bli mogen att uttrycka 
sina tankar inför gruppen. 
      Ljungqvist (2001) menar att forskarna definierar kreativa människor som öppna och 
spontana människor som har en djup känsla för meningsfullhet. Vidare är den kreativa 
människan inte rädd för risktagande, men ogillar likriktning. Den kreativa människan njuter 
dessutom av estetiska uttryck och har ett starkt behov av att uttrycka sin egen kreativa energi. 
Några av informanterna talar om kreativa elevers egenskaper och nämner då bland annat 
initiativkraft, positiv inställning och förmågan att komma med nya idéer. De talar också om 
elever som vågar synas i gruppen. Dessa egenskaper stämmer med vad forskarna tillskriver 
kreativa människor, enligt Ljungqvist (2001).  
     Cropley (1999) skriver att vissa författare hävdar att kreativitet har mycket lite med 
kognitiva processer att göra utan att det kan vara ett resultat av särskilda personlighetsdrag. 
Till dessa personlighetsdrag räknas av dessa författare flexibilitet, känslighet, känslan av att 
bestämma över sig själv samt god självkänsla. Han menar vidare att de flesta nya analyser 
hävdar att det inte går att säga att en viss personlighetstyp skulle vara mer kreativ än en annan 
då man inte sätter det i samband med inom vilken disciplin individen skulle vara kreativ 
inom. Skolan är ju visserligen till stor del en viss disciplin och ämnet svenska ännu mer av en 
viss disciplin. Jag kan inte låta bli att reflektera över att det därför är några av dessa lärare i 
svenska som har liknande uppfattning om vilka elever som är kreativa och vad de har för 
förmågor och personlighetsdrag. 
     En av informanterna menar dessutom att en kreativ elev har förmågan att ändra en trist 
uppgift till något spännande. Här tycker jag mig uppfatta stora krav på elevers kreativitet. 
Detta då några av lärarna verkar ha uppfattningen att undervisningen ibland består av trista 
uppgifter men att det ligger på eleven att vara så pass kreativ att man kan förändra uppgiften 
till något intressant. Har lärarna större krav på elevernas kreativitet än på sin egen, i vissa fall?  
     Två av informanternas kommentarer, kring betyg och kreativitet, talar emot varandra. Karl 
(skola C) anser att betygshets ligger till grund för att en del av kreativiteten försvinner ur 
undervisningen och i förlängningen även ur eleverna. Detta medan Erika (Skola A) menar att 
kreativitet ligger till grund för de högre betygen. Dessa informanters åsikter kan inte göras 
gällande för alla lärare i Sverige. Om det genom forskning i framtiden skulle visa sig att dessa 
diskurser gäller många fler lärare i Sverige så har både elever och lärare ett dilemma att ta 
ställning till. 
 
Att bedöma kreativitet 
 
Vygotskij (1995) menar att kreativitet är en process man delar och utvecklar ihop med sin 
omgivning medan Chikszentmihalyi menar att det är omgivningen som bedömer vår 
kreativitet. Jag tolkar utifrån dessa teorier det som att gruppens betydelse för graden av 
kreativitet inte går att blunda för. Enligt min åsikt är detta något som man som lärare måste 
arbeta med dagligen i undervisningen precis som informanterna uppfattar sig göra på olika 
sätt. Chikszentmihalyis (1997) teori om att omgivningen är vår expertis kan ha konsekvenser 
för bedömningen i skolan. I skolans senare år är bedömning något som är vardag för både 
lärare och elever. Skulle det inte ligga skolan närmare till hands att tala om kreativitet snarare 
än skapande när det som eleverna presterar hela tiden bedöms av en expertis som består av 
lärare? 
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     Malmros (2000) skriver i sin artikel, Kreativiteten och kritdammet, att kreativitet idag 
anses som en bedömningssport. Han  har konstaterat att i de flesta moderna definitioner finns 
en expertis som ska bedöma huruvida den skapade produkten är kreativ. Han ställer sig vidare 
frågan om vad detta har för betydelse för skolans arbete och menar att man måste fördjupa 
och problematisera expertisens roll i skolan. Chikszentmihalyi (1997) menar att det är 
omöjligt att veta om en tanke är en ny tanke och att det inte finns något sätt att avgöra om 
tanken är värdefull förrän den har passerat omvärldens utvärdering. Denna roll att utvärdera 
elevens arbete har lärarna i skolan, anser jag. 
     Temat läraren som expert väckte osäkerhet hos en del av informanterna. Jag anser att 
Malmros har en poäng i att man bör problematisera lärarnas roll här. Det framkom i samtalet 
på en av skolorna att man känner eleverna och utifrån det kan bedöma om deras produkter är 
kreativa. På samma skola diskuterades även att man försöker styra vilken slags kreativitet som 
uppmuntras i skolan och vilken lärarna försöker arbeta bort. Jag tolkar detta som att dessa 
lärare har en klar bild av vem som leder arbetet i undervisningen samt att de är av 
uppfattningen att de är experter som även leder eleverna i deras kreativa utveckling.   
 
Ramar för kreativitet 
 
Några av informanterna ansåg att man behöver ramar att arbeta utifrån i skolan och att ramar 
stimulerar till kreativitet. Andra informanter ansåg inte det vara en nödvändighet i alla 
uppgifter. Istället ska lärare man ska se till uppgiftens syfte.  
     Jag anser att ramar kan stimulera till kreativitet. Någon sa till mig att det är i stort sett en 
omöjlighet att gå in i ett klassrum och säga till eleverna: Skapa! 
Det blir ingenting av en sådan undervisning förutom möjligtvis förvirring. Det måste vara en 
av våra uppgifter att som lärare vara experter i klassrummet. En av våra kunskaper som 
experter bör vara att sätta ramar för att stimulera till kreativitet men samtidigt låta ramarna 
vara böjliga och bändbara för att tillåta kreativiteten.  
 
Metoddiskussion 
 
En risk med fokusgruppsamtal är att inte alla kommer till tals och att inte allas åsikter får 
utrymme. En grupp kan vara likriktad i sina åsikter då deltagarna vill vara en del av gruppen 
och därför inte ger yttryck för sin egentliga åsikt (Wibeck, 2003). Risken att detta händer kan 
man minimera genom att ha enskilda intervjuer istället för fokusgruppsamtal.           Fördelen 
med att diskutera studiens tema i grupp är att det uppstår ett utbyte av tankar och en annan 
dynamik i samtalet som kan leda samtalet vidare. Man kan dessutom som samtalsledare 
komma att få tankar om teman som man själv inte har valt att lyfta eller inte ens identifierat 
som något tillhörande fenomenet. I enlighet med studiens syfte som är att studera lärares 
uppfattningar och tankar kring kreativitet i svenskämnet, så valdes fokusgruppsamtal som 
metod. Kvale (1997) menar att om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, 
varför inte tala med dem? 
Kvale (1997) anser att den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen genom de 
intervjuades perspektiv samt frilägga dessa perspektiv före de vetenskapliga förklaringarna. 
Det var även förhoppningen med denna studie och genom att utföra fokusgruppsamtal har jag 
försökt uppnå detta. En nackdel med fokusgrupper som jag vill lyfta fram, är svårigheten att 
rekrytera flera informanter under samma tidpunkt. Problemet är rent logistiskt, men nog så 
viktigt att fundera över. Det är mycket svårt att få tillgång till alla lärare samtidigt med tanke 
på skolors scheman. 
      Ängquist (2000) skriver att mot bakgrund av empiriska erfarenheter synes det viktigaste 
arbetet för framtidens kreativitetsforskare vara att utarbeta undervisningsmetoder där 
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skapande moment av icke-rationellt tänkande kombineras med mer rationellt tänkande. Hon 
menar också att kreativitet kan ses som en nödvändig förmåga för överlevnad och för världens 
fortsatta utveckling.  
       För vidare studier om huruvida lärare arbetar kreativt i klassrummen skulle observationer 
under en längre tid kunna fördjupa det empiriska materialet. På så sätt kan man möjligtvis 
utreda om lärarna i praktiken arbetar med kreativitet på samma sätt som de uppfattar att de 
gör. Det skulle även vara mycket intressant att följa upp fokusgruppsamtalet med enskilda 
kvalitativa intervjuer för att komma närmare lärarnas uppfattningar. Vidare hade det varit 
relevant att göra en studie som behandlar lärare med inriktning mot tidiga respektive senare år 
för att se om synen på kreativitet skiljer sig mellan grupper inom yrket.  
     Jag hoppas att det ska vara intressant för lärare i svenska att läsa om uppfattningar kring 
kreativitet och kreativ undervisning. Förhoppningsvis kan studien väcka tankar om 
pedagogiska grepp och förhållningssätt. Allra gladast skulle jag bli om denna studie skulle 
leda till flera studier som undersöker kreativitet i skolan. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Teman: 
 
Svenskämnet och kreativitet 
Möjligheter och svårigheter. Berätta. 
 
 
 
 
Begreppet kreativitet 
Berätta om er syn på kreativitet.  
 
 
 
 
Kreativ undervisning 
 
Berätta om hur kreativ undervisning är 
utformad. 
Hur är en mindre kreativ undervisning 
utformad? 
Är kreativitet en aspekt av ert yrke som ni 
anser vara viktig?  
 
 
Kreativt lärande 
 
Berätta om hur en kreativ elev agerar i 
klassrummet? 
 
 
Konsekvenser av kreativ resp. mindre 
kreativ undervisning. 
 
Är det viktigt att forma kreativa 
människor? Berätta. 
På vilket sätt skulle kreativa människor 
kunna vara viktigt för framtiden?   
 
Lärarna som expertis 
  
Hur ser ni på er roll som experter när det 
gäller att bedöma kreativitet och vad som 
är kreativt? 
 
 
 
 
 

 
 
Klargörande frågor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka aspekter måste ingå för att något ska 
betraktas som kreativt? 
Hur upptäcker man kreativitet? 
Hur vet man vad som är kreativt? 
 
 
 
Anser ni er vara kreativa i er yrkesroll? 
På vilket sätt yttrar sig kreativitet i ert 
dagliga arbete? 
Finns det ett visst sätt att undervisa på som 
anses forma kreativa ungdomar? 
Anser ni att kreativitet uppstår som ett 
resultat av hårt arbete eller som aha-
upplevelser? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finns det någon slags kreativitet som ni 
inte önskar er i klassrummet? Berätta. 
Hur avgör man till exempel om en text är 
nyskapande och innovativ eller en produkt 
av förvirring?  
 
 



Bilaga 2. Förenklad sammanställning. 
 
Svenskämnet och kreativitet: 
Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egna reflektioner: 
 
 
 
 
 
 
Begreppet kreativitet: 
Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egna reflektioner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kreativ undervisning: 
Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egna reflektioner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreativt lärande: 
Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egna reflektioner: 
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Konsekvenser av kreativ resp. mindre kreativ undervisning: 
Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egna reflektioner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärarna som expertis: 
Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egna reflektioner: 
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