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SAMMANFATTNING 
 
Författare:   Erik Paulsson och Nele Vaht 
 
Titel:   ”Det är svårt att sätta fingret på” – En studie om musik- och 

bildlärares syn på kreativitet. 
 
Title in English:  ”It is difficult to pin down” – A study of music- and art teachers’ 

thoughts on creativity. 
 
Studiens syfte är att undersöka lärares syn på begreppet kreativitet och vad det har för plats i 
skolan. För att nå fram till det syftet valde vi intervju som metod, där vi har intervjuat fyra 
olika högstadielärare varav två av dem har musik som inriktning medan de andra två 
undervisar i bild. I syftet ingår också att jämföra bild- och musiklärarnas uppfattningar av 
begreppet, för att se om det finns skillnader mellan ämnena. För att genomföra en jämförelse 
valdes att utforma intervjuns frågeställningar på så sätt att lärarna hade möjlighet att ge fria 
svar. För att få mer djup ställdes samma frågor till alla våra informanter. 
 
I resultatet framkommer det att alla de fyra lärarna uppfattar kreativitet som skapande. 
Samtidigt kan ingen av lärarna riktigt sätta ord för begreppets exakta betydelse. Istället 
förklarar de att kreativiteten är någonting som finns inom människan och att det inte är förrän 
vid uttryckelsen som kreativitet synliggörs. Lärarna förklarar även hur viktigt det är med att 
lära sig behärska sina verktyg innan man sätter igång i ett kreativt arbete. De menar att ju mer 
kunskaper en människa har, desto mer kreativ kan hon vara.  
 
Nyckelord: Kreativitet, musiklärare, bildlärare, undervisning, styrdokument
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INLEDNING 
Inför skrivandet av denna uppsats var vi båda överens om att skriva om kreativitet. Ett ämne 
vi spontant kände oss intresserade av och som vi anser att vi har erfarenhet av. När vi ser 
tillbaka på vår musikundervisning från vår grundskoletid kan vi konstatera att de stunder vi 
kommer ihåg också var de som präglades av kreativa moment. Exempelvis när uppgifter gavs 
som uppmuntrade till att skapa egen text eller egen musik. Dessa stunder minns vi mycket på 
grund av att det gav ett ökat självförtroende och stärkte identiteten. 
  
Vi trodde oss veta vad kreativitet var men efter en del diskussioner med varandra upptäckte vi 
olikheter i våra uppfattningar om begreppet. I grunden hade vi samma syn på kreativitet, att 
det handlar om något slags skapande. Det som skilde sig mellan oss i våra uppfattningar av 
begreppet var att en av oss tyckte att kreativitet främst är när man skapar någonting fysiskt, 
till exempel när man skriver en låt, skapar en film, bygger någonting etc. Att man är 
målmedveten och sedan skapar någonting man kan visa upp, att det hänger ihop med att man 
är produktiv. Andra uppfattningen är att kreativitet är det som sker i stunden, en process, och 
det är nödvändigtvis inte alltid måste visa ett resultat. Det kreativa arbetet ska ge resultat till 
en upplevelse och förståelse av exempelvis musik, men det är processen till resultatet som är 
det viktigaste. Ett exempel är improvisation, där man skapar i nuet. När vi insåg att vi hade 
olika tolkningar föddes frågan om hur kreativitet tolkas? Skiljer det sig åt från person till 
person eller finns det ett enhetligt svar på den frågan? 
  
Efter ytterligare lite efterforskningar för att hitta hur och vad vi ville rikta vår uppsats mot 
fann vi begreppet ännu bredare än vad vi hade trott. Vi valde då att utgå just från denna 
tvetydighet kring begreppet kreativitet och undersöka hur människor tolkar detta begrepp som 
på många sätt blivit ett ”modeord”. Kreativitet används i läroplaner och kursplaner men det 
beskrivs aldrig vad som menas med begreppet utan det lämnas till lärarna att tolka. I den här 
studien ska vi se hur lärare från två traditionellt kreativa ämnen tolkar begreppet kreativitet 
och vad de förknippar det med och hur det appliceras på deras ämne och undervisning. 
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BAKGRUND 
 
Begreppet kreativitet 
Kreativitet betraktas som ett diffust begrepp, det vill säga att man inte har gett ordet en exakt 
betydelse (Bach 1971). Det kommer från det latinska ordet cre’o, vilket innebär att ”skapa” 
eller ”frambringa”. I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet som människans förmåga till 
nyskapande. Med det menas att en kreativ människa ”ser verkligheten med nya ögon” 
(Nationalencyklopedin 2010) och skapar nya saker utifrån det. Oftast förknippas kreativitet i 
samband med konstnärliga och vetenskapliga aktiviteter (Bach 1971). Om en konstnär, en 
lärare och en ingenjör skulle diskutera om begreppet kreativitet, skulle de förmodligen inte ha 
samma syn/uppfattning om begreppet. Det är på grund av att kreativitet används i många 
sammanhang, men att människan tolkar det olika beroende på sammanhanget och därmed kan 
man inte ge begreppet en exakt betydelse.  
 
Kreativitet ses i största allmänhet som någonting gott, som en god egenskap. Gudmund Smith 
(1990) tar även upp delar av kreativiteten som kan ses som något negativt, eller som han 
beskriver, något destruktivt. Den kreativa handlingen är i grunden något revolutionerande, 
omstörtande, den syftar till förändring, till rasering av det bestående. Om man ser på det så 
ses kreativitet som något destruktivt men syftet med det är att skapa något nytt istället för det 
gamla, en ny tolkning av tillvaron. Han menar även att det finns människor som inte vet vad 
de ska göra med sin kreativitet. De står handfallna inför sina idéer. 
 
Teorier om kreativitet 
Det finns mycket forskning om ämnet kreativitet (Sahlin 2001). Trots det stora intresset för 
studier om kreativitet, har forskare kommit fram till ytterst få teorier om begreppet. Inte heller 
läggs fokus på att försöka utveckla en teori där man utsätter den för en fördjupad granskning. 
Sahlin (2001) anger tre olika risker som kan komplicera forskning runt kreativitet. Den första 
fällan är att bli för tagen av historieberättandet av informanter. Sahlin (2001) menar att det 
inte är alla gånger som en historia stämmer med verkligheten. En annan fälla är att man 
inriktar sig på att undersöka enskilda forskare, speciellt välkända personer som skrivit om 
kreativitet förut. Oftast brukar de föregående personerna förknippa kreativiteten utifrån sina 
egna erfarenheter och det blir svårare att utveckla en teori om det begreppet. Den tredje risken 
som kan uppstå är att forskare utgår från sin egen syn och upplevelse av kreativitet. 
 
Även om det är svårt att urskilja några konkreta teorier om kreativitet kan det vara av vikt för 
uppsatsen att lägga fram tre forskares tankar kring begreppet. 
 
Vygotskij (1995) beskriver att alla människor är kreativa, även det lilla barnet. Detta är något 
som skiljer Vygotskijs teori från de andra kreativitetsteorierna. Kreativiteten grundar sig i vår 
hjärnas kombinatoriska förmåga, det kallas inom psykologin för föreställning eller fantasi. 
Och det är fantasin som är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och 
möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. Man kan säga att ju rikare 
en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över. Hjärnan är 
alltså inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är också 
ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt 
beteende av element ur dess tidigare erfarenheter. Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen 
människas, eftersom barns erfarenheter är färre. Detta kan tyckas strida mot den allmänna 
bilden om att barn skulle vara mer kreativa och fantasifulla. Men Vygotskij (1995) förklarar 
det genom säga att barn inte är mer kreativa utan istället mindre självkritiska. Sammantaget 
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kan man säga att Vygotskijs teori är att kreativitet är någonting som byggs upp allt eftersom 
människans erfarenheter ökar.  
 
En annan person som nämnts tidigare, och som också har teorier om kreativitet är Gudmund 
Smith (1990). Han beskriver precis som Vygoskij, här ovan nämnt, om barn och kreativitet: 

  
Små barn har en livfull respektlöshet som lätt förväxlas med kreativitet (Smith 1990:278). 
  

Han har utifrån denna tanke gjort en undersökning om hur kreativiteten ökar och minskar 
under en persons uppväxt. Eller snarare sett hur självkritiken ökar och minskar. När barnen 
börjar skolan sjunker kreativiteten, sedan ökar den innan puberteten och sedan sjunker 
drastiskt när man når puberteten. För att sedan stiga igen vid vuxen ålder. Självkritiken är en 
viktig orsak till detta vågspel. 
  
Det som skiljer Smith från Vygotskij är att Smith säger att alla har begåvats med olika mängd 
kreativitet. Alla är alltså kreativa, fast mer eller mindre. Detta är själva kärnan i hans teori. 
Han beskriver att kreativa människor utnyttjar fler aspekter av sig själva när de bygger sin 
tillvaro. De vågar återknyta till egna erfarenheter som avviker från det utslätat normala. På 
grund av att de kreativas hjärnhalvor jobbar bra ihop så har kreativa personer särskilda 
möjligheter att fungera flexibelt, de är inte bundna till vuxenlivets oföränderliga räls som 
Smith beskriver det. Smith beskriver de kreativa ofta som barnsliga men utvecklar det även 
såhär: 

  
Genom att utnyttja sådant som präglas av barndomens fördomsfria syn på verkligheten, genom att 
kombinera till synes oförenliga perspektiv kan de bryta dödlägen och öppna nya vägar (Smith 
1990:282). 
  

En persons kreativitet behöver dock inte alltid betyda att det leder till kreativa produkter. För 
måleri, diktskrivande, forskning och uppfinnande behövs även en speciell begåvning. 
 
En annan teori säger att alla människor i själva verket är kreativa. Denna teori nämns av 
bildpedagogen Elisabet Skoglund (1998). Hon menar att människan är född kreativ, men att 
samhället och skolan hämmar kreativiteten. Hon förklarar att lärarnas uppgift i skolan är att 
värdera och betygsätta det eleverna gör. På så sätt kan det hindra eleverna från att vilja skapa 
eller lösa problem på eget vis, eftersom de oroar sig för hur lärarna kommer att bedöma deras 
arbete. Skoglund (a.a.) nämner ett annat problem med betyg i skolan, nämligen att det skapar 
en konkurrens mellan eleverna och samarbetet i ett grupparbete kan hamna i obalans.  
 
För att människan ska vara kreativ krävs att man har mod, lust och tillit, enligt Skoglund 
(a.a.). Hon beskriver sig själv som pedagog, att hon måste visa dessa egenskaper inför sina 
elever. Hon visar mod att vara öppen och våga misslyckas, lust att tycka om sitt ämne samt 
har tillit till sig själv och omgivningen. Lägger man fram dessa egenskaper, smittar det av sig 
och eleverna vågar vara kreativa själva.  
 
Den kreativa processen 
Genom hela livet vidgar människan ständigt sina vyer, berättar Folke Dahlqvist (2010). När 
nya erfarenheter tränger sig in och inte passar in i vår livssyn upplever vi dem som problem. 
Sådant händer ofta och därför blir det viktigt för oss att hitta lösningar på problem. Dahlqvist 
(a.a.) fortsätter vidare att människan bör se sina problem och problemlösningar som någonting 
positivt i livets utveckling. Risk för hög spänning kan annars inträda och människans aktivitet 
mellan hennes olika förutsättningar blir ansträngande och invecklad.  
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Dahlqvist (a.a.) beskriver en modell som talar om hur den kreativa tankeprocessen fungerar. 
Den så kallade PIIV-modellen, skapad av Wallas år 1926, består av fyra faser som följer på 
varandra: 

1. Preparation: Del där man förbereder inför det kreativa arbetet. 
2. Inkubation: Det kreativa arbetet är i full gång. 
3. Illumination: Slutresultat av idéer man kommit fram till uppstår. 
4. Verifikation: Förnuftig granskning av nya idéer.  

 
På senare tid har modellen utvecklats och forskare har skapat nya liknande modeller. Bland 
annat har den tyske forskaren Herman von Helmholtz fyllt ut sin modell med ännu ett steg: 

1. Första insikten: Formulerar sitt problem. Det är lika viktigt att formulera sina frågor, 
som att lösa dem. 

2. Mättnad: Utforskar sitt problem så gott det går, ur olika synvinklar och öppnar alla 
sina sinnen för att med hjälp av dem kunna granska sitt problemområde.  

3. Ruvande: Man lägger sitt problem åt sidan en period, det kan vara allt från några 
sekunder till flera år. Man låter det undermedvetna arbeta med problemet.  

4. Aha-upplevelse: En uppenbarelse uppstår som ett blixtnedslag från en klar himmel.  
5. Verifikation: Det kreativa materialet verifieras och granskas. Här blandar man in 

intellektet och omdömet för ett slutgiltigt resultat. 
Den första insikten, ruvandet och aha-upplevelsen sätts igång under det omedvetna tänkandet, 
medan verifikationen och mättnaden hör till det medvetna tänkandet.  
 
Tore Browaldh (1990) förklarar att det kreativa tänkandet sker i en tvåvägstrafik mellan det 
medvetna och undermedvetna i människan. Det medvetna koncentrerar sig på nya 
erfarenheter och ser omvärlden som fördomsfri. I det undermedvetna experimenterar 
människan med all material från det medvetna. Därefter ändras riktningen mot det medvetna, 
som tar emot idéerna och människan får därmed en aha-upplevelse.  
 
Kreativitet i bild och musik 
 
Bild 
Som det tidigare har nämnts förknippas kreativitet med de konstärliga sambanden (Bach 
1971), som även Gudmund Smith (a.a.) anser är ett självklart påstående. Han forsätter vidare 
med en studie om konstnärer och deras kreativa förmåga, där konstnärerna utförde olika 
tester. Med hjälp av en kollega, Sven Sandström, blev resultatet i sig överraskande. Nästan 
ingen av de deltagande konstnärerna visade sig vara kreativ. Smith resulterar detta till att: 
 

En okreativ konstnär kan förvisso klara sig bra inom ramen för en tradition om han lärt sig 
behärska instrumenten och formerna (Smith 1990:281).  
 

Det vill säga att så länge en människa bara har kunskaper inom konst och saknar förmågan att 
vara kreativ, finns det trots allt en stor chans att bli en yrkesmässig konstnär. Joseph Beuys 
var en betydelsefull konstnär som har satt märken inom konsten och som än idag används 
(Anckarsvärd 2007). Han hade som motto att alla människor var konstnärer. Skillnaden 
mellan Beuys motto och Smiths resultat i sin studie var att Beuys ansåg att alla människor 
kunde vara kreativa inom konsten, men att resultaten av tillverkningar inte var densamma som 
de erfarna konstnärerna. Beuys ansåg att en konstprodukt inte alltid behövde vara klar för att 
det skulle bevisas som någonting kreativt, utan det var själva idén och arbetsprocessen av det 
hela.  
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Kreativiteten i bildkonst uppfattas som ett sätt för människan att utvidga konstens ramar, utan 
att följa själva konstbegreppets betydelse (Anckarsvärd 2007). Det vill säga att kreativa 
konstnärer skapar nya stilar och sätt att måla konstverk och därmed bryts det traditionella 
mönstret inom konsten. Ett exempel på en sådan konstnär var Pablo Picasso. 
 
Musik 
Människor lär sig musik genom härmning av andra människors musik. 
 

Det grundläggande sättet på vilket man lär sig en musikalisk aktivitet är genom att härma en 
förebild (Svensson & Örtlund 2008:9). 

 
Samtidigt pågår kreativitetstänkandet i samband med härmningen. Det vill säga att människan 
försöker återskapa musiken utifrån sin egen tolkning, dra fram sin egen personlighet i den 
existerande musiken.  
 
Musik förknippas oftast med skapande, nämligen skapa ett nytt musikstycke eller 
experimentera fram nytt ljud. I Svenssons och Örtlunds sammanfattning (2008:19) av sin 
studie om musiklärares syn på skapande, kom de fram till att begreppet ”skapande” beskrivs 
av lärarna med ord som ”låtkomposition”, ”omarrangering”, ”tolkning” och ”eget uttryck”. 
Skapandet i sin tur har en stor anknytning till kreativitet – en skapande förmåga (Dahlqvist 
2010). Frans Helmerson (1990) drar en slutsats att kreativitet i konstnärliga sammanhang bör 
ständigt hållas igång, det vill säga att konstnären måste arbeta aktivt för att utvecklas. Han 
relaterar sitt påstående till Miles Davis kommentar: ”Jag kan inte spela på samma sätt som jag 
gjorde för ett halvår sedan” (citerat i Helmerson 1990, s 251). Helmerson förklarar att 
konstnärer som Miles Davis går igenom förändringar i tiden och att det är nödvändigt i 
kreativitetsutvecklingen.  
 
Kreativitet i styrdokumenten för grundskolan 
Skolans förhållande till kreativitet har förändrats över tid. Viss forskning har kritiserat skolan 
för att den inte stimulerar kreativiteten hos eleverna (Csikszentmihalyi 1990). Kreativa 
människor tycks vara mera intresserade av att omformulera gamla frågeställningar, eller ställa 
upp helt nya frågor, än att lösa problem med redan kända variabler. Skolan har sedan länge 
skapat problemlösningsexperter snarare än kreativa problemformulerare (Csikszentmihalyi 
1990). För att få en inblick i hur den svenska skolan har behandlat kreativitet och skapande 
kommer nu en sammanfattning av de gamla läro- och kursplanerna. Inte bara ordet kreativitet 
kommer att tas upp utan även ord som ofta associeras med kreativitet såsom, skapande, 
fantasi, improvisation och komponerande. Vissa jämförelser kan vara svåra att göra eftersom 
strukturen och upplägget på kursplanerna har förändrats över tid.  
 
Lgr 62  
I Lgr 62 har man sorterat in musik, teckning, slöjd och gymnastik i en gemensam kategori 
som kallas ”ämnen för estetisk-praktisk och fysisk fostran” (Lgr 62:293). Dessa ämnen har 
gemensamt att elevernas fantasi och skaparlust kommer fram. Att låta eleverna ägna sig åt 
detta ansågs vara ”av betydelse för personlighetsutvecklingen” (Lgr 62:293). I Lgr 62 står 
även ett lite längre stycke där man förklarar varför de skapande momenten är så viktiga i 
skolarbetet. Trots detta är det i stort sett bara i teckning som skapandet nämns. 

• I musikämnets kursplan nämndes endast skapande i lågstadiet. Inget i de högre års-
kurserna. 

• Ett av bildens mål är att utveckla elevernas skapandeförmåga. Bland huvudmomenten 
finns fri skapande verksamhet och på mellan- och högstadierna ingår dessutom 
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kollektivt skapande. ”Intuitivt och konstruktivt skapande” (Lgr 62:307) står det även 
att niondeklassarna ska arbeta med. Teckning tycks vara det perfekta ämnet när det 
kommer till skapande. Men Sjunner (2009) tolkar kursplanen även så att det fria 
skapandet ändå kräver förebilder och hantverksmässigt kunnande. Han menar att 
skaparförmågan bygger på kunskaper som man först lärt in. 

 
Lgr 69  
I mål och riktlinjer står det att skolan ska låta eleverna ”ge utlopp åt fantasi och spontan 
skaparlust” (Lgr 69:13). Och att deras sinne för de estetiska värdena ska odlas genom 
skapande av ”smakfostran” (Lgr 69:14). Bland de allmänna direktiven står det även att 
skapande är en lämplig aktivitet i undervisningen. Man tar även upp svårigheterna med att 
bedöma den kreativa begåvningen hos en elev och menar att det är lättare att bedöma fysiska 
egenskaper och intellekt. 

• I målen för musikämnet ingår inte skapande men däremot är ett av huvudmomenten 
improvisation. Skapandet har fått ett stycke i kommentarerna till kursplanen där de 
beskriver ”att man kan urskilja två typer av musikaliskt skapande” (Lgr 69:148). Dels 
formande av ett musikaliskt förlopp, med det menar de att en låt skrivs, lärs in och 
eventuellt skrivs ner i notskrift. Och dels genom improvisation, där man oförberett 
åstadkommer ett musikaliskt förlopp. Självklart finns det fler typer av musikaliskt 
skapande och Sjunner (2009) tycker det är intressant hur de har bemödat sig att skriva 
ner dessa två. 

• I bild, eller teckning, som det heter i Lgr 69, har kreativitetsbegreppet fått en mindre 
roll jämfört med beskrivningen av bildämnet i Lgr 62. Ett av målen är dock att 
”utveckla skapandeförmåga” (Lgr 69:151) men som huvudmoment ingår endast 
skapande i låg- och mellanstadierna. Högstadiet är mer inriktat på olika tekniker. Det 
nämns vidare att ”bärande moment i undervisningen är den skapande verksamhet som 
utgår från elevernas behov” (Lgr 69:152). 

 
Lgr 80  
Skapande nämns tidigt i läroplanen men att stimulera kreativiteten är sällan huvudsyftet för 
undervisningen. Skapande och kreativitet är sällan huvudsyftet utan är något positivt som 
finns i periferin. Kursplanerna i Lgr 80 är indelade mål och huvudmoment. 

• I musik ingår inte kreativitet (skapande) som något av målen i ämnet, detta trots att ett 
av huvudmomenten är just att skapa musik. Eleverna ska även fantisera, improvisera, 
skapa effekter, komponera och tillverka genom musik, dans, instrument och drama. 
Kursplanen säger alltså att skapandet ska stimuleras på ganska många ställen men det 
står inte varför. Sjunner (2009) drar slutsatsen att det handlar om någon slags fostran 
för fantasin, för att främja individens personliga utveckling. 

• Skälet till bildämnets existens förklaras enligt Lgr 80 att ”eleverna skall stimuleras till 
egen skapande verksamhet” (Lgr 80:69). Man ska tränas i att skapa bilder och 
elevernas skaparvilja ska stimuleras. Skapande nämns inte ibland momenten för ämnet 
bild. Sjunner (2009) tycker att det är förbryllande att inte skapande tas tillvara mer i 
läroplanen med tanke på att det är en sådan central del av ämnet. 

Kreativitet och styrdokumenten idag 
 
Lpo 94 
Lpo 94 och dess kursplaner används i dagens skola. Dock kommer den nya läroplanen och 
kursplaner att färdigställas i slutet av december 2010, det så kallade Lgr 11.  



 7 

I Lpo 94 får begreppen kreativitet och skapande större utrymme än i någon av de tidigare 
läroplanerna, till och med i kursplanen för matematik nämns kreativitet. Skolan har som mål 
att eleverna i grundskolan: 

 
Har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets 
kulturutbud (Lpo 94:10). 

 
• I musikämnets kursplan används begrepp som skapande, kreativitet, gestaltning, 

komponerande och improvisation. Det är dessa begrepp Sjunner (2009) räknar in 
under begreppet kreativitet. Skapandet ingår i målen att sträva mot, uppnåendemålen 
samt i kriterierna för betygen VG och MVG. I instruktionerna för bedömning i ämnet 
ingår främst musicerande och skapande. Ordet kreativitet nämns dock endast en gång i 
hela kursplanen. Den säger att kreativiteten utvecklas genom musicerande i 
gruppsammanhang.  

• I förhållande till Lgr 80 har kreativitet fått ett allt större utrymme i kursplanen. I 
kursplanen står det att ämnet ska utveckla lust, kreativitet och skapandeförmåga. Det 
står även att eleven ska få kunskaper i att skapa bilder och former och att ämnet ska 
utveckla olika sätt att se och skapa samt utveckla kreativt seende. I bedömningen ska 
man bland annat titta på hur eleven finner kreativa lösningar och hur eleven fungerar 
som medskapare i skapande processer som kräver samarbete. 

 
Teoretiska utgångspunkter 
Kreativitet är ett mycket mångtydigt begrepp och man kan angripa begreppet på många olika 
sätt, vilket forskare också gör, och det bidrar till att ge en helhetssyn på begreppet. Det vi tar 
med oss vidare i uppsatsen är att kreativitet kan ses på två olika sätt, dels att det är en osynlig 
tankeprocess i hjärnan som kombinerar erfarenheter och intryck till något nytt, och dels när 
kreativiteten kommer till uttryck och blir synlig. Kreativitet behöver alltså i sig inte betyda att 
det skall leda till ett resultat i form av en produkt eller ett uttryck. För att kreativiteten ska 
synliggöras, krävs andra färdigheter, begåvningar och omständigheter. Såsom drivkraft, 
målsträvan, lust, mod, tillit, produktivitet och/eller kunskaper att behärska ett verktyg. Att 
miljön är tillåtande och stimulerar kreativiteten är också mycket viktig. Alla dessa 
omständigheter, eller i alla fall delar av dem, är förutsättningar för att kreativiteten skall 
kunna bli synlig. 
  
Det vi kan utläsa är att det skett en inflation av kreativitetsbegreppet i kursplaner och 
läroplaner över tid och begreppet har fått en mer central roll. Från att varit något positivt i 
periferin till att mer vara kärnan i undervisningen. Skolan har som mål att utveckla elevernas 
kreativitetsförmåga (Lpo 94). Dock kritiseras skolan fortfarande av forskare som menar att 
alla människor är födda kreativa, men att kreativitetsförmågan hämmas av skolans betyg-
system och samhällets normer (Skoglund 1998). Skolan kritiseras även för att misslyckas med 
att utbilda nytänkande problemformulerare (Csikszentmihalyis 1990). I konstnärliga sam-
manhang, såsom musik och bild, bör kreativiteten ständigt vara närvarande för att utveckling 
ska ske (Helmerson 1990). Människan förändras under ett liv, likaså kreativiteten. Musiker, 
bildkonstnärer och elever borde få sträva efter att hitta nya sätt att uttrycka sig genom att bryta 
gamla mönster och utmana normer. 
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SYFTE 
Begreppet kreativitet används i läroplanen för grundskolan (Lpo 94) och förekommer även i 
kursplanerna för såväl musik som bild. Kreativitet är ett mångtydigt begrepp som kan tolkas 
på flera olika sätt. Detta gör det intressant att titta närmare på lärares syn och tolkning av 
begreppet. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur begreppet kreativitet uppfattas 
av grundskollärare i musik respektive bild. 
 
Frågeställningar 
 
1. Vad har lärarna för syn på kreativitet? 
2. Nämns kreativitet i de lokala styrdokumenten? 
3. Finns det skillnader i synen på kreativitet som kan härledas till musik- respektive 

bildämnet, och i så fall vilka? 
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METOD 
 
Studiens genomförande 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson 2003). Anledningen till att välja 
kvalitativa intervjuer som metod är att informanterna kan ge svar utifrån sina egna tolkningar 
om studiens område. Detta eftersom studien bygger på informanternas egen uppfattning om 
kreativitet.  
 
Undersökningen kommer även att inriktas mot en jämförande studie. Valet av att intervjua 
lärare med olika ämnen är för att jämföra om det finns skillnader eller likheter i synen på 
kreativitet mellan dem. I studien har lärarna från olika grundskolor kontaktats och 
informationen om att det handlar om en jämförande studie mellan musik och bild har 
undanhållits för att få objektiva och öppna svar. 
 
Frågornas uppbyggnad har en hög grad av strukturering samt låg grad av standardisering 
(Patel & Davidson 2003). Med det menas att frågorna ställdes i en strukturerad ordning och 
att de var utformade på så vis att utrymme för öppna svar gavs. För att testa frågornas kvalité 
utfördes en testintervju med en nära anhörig som passade in i urvalet av informanter. 
 
Informanterna hittades via kommunens hemsida där länkar hänvisade till de olika 
grundskolorna. Valet av skolor skedde slumpvis via e-postförfrågan och de lärare som var 
först med att svara var de som blev utvalda. I förfrågan klargjordes att studien handlade om 
kreativitet och att en medverkan på intervju önskades. De utvalda informanterna blev även 
ombedda att visa deras lokala styrdokument, om dessa fanns tillgängliga.  
 
De utvalda informanterna blev fyra lärare som undervisar på grundskolan årskurs 7-9 i två 
kommuner i Mellansverige. Två av lärarna undervisar i musik och de andra två har bild som 
huvudämne. För att bredda resultatet av synsättet om kreativitet gjordes valet att intervjua 
både manliga och kvinnliga lärare inom respektive ämne. Dock kommer inte svaren att 
analyseras ur ett genusperspektiv. 
 
Bearbetning av material 
Intervjuerna ljuddokumenterades och transkriberades. Sedan utarbetades resultatpresenta-
tionen samt gjordes en resultatanalys av informanternas svar.  
 
De lokala dokumenten i ämnena musik och bild granskades i avsikt att hitta ordet kreativitet 
och/eller dess närbesläktade ord. Orsaken var att försöka se hur lärarna arbetar med detta i 
undervisningen. Efter examinationen av denna uppsats kommer de insamlade materialen att 
raderas. Deras utformning varierade dock. Vissa hade formen av en grovplanering för de olika 
årskurserna medan andra var en mer förenklad kursplan.  
 
Etiska överväganden 
Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, enligt konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet 2010). Därför kommer informanternas identiteter att förbli anonyma och i 
fortsättningen blir musiklärarna kallade för Maria och Stefan, samt bildlärarna för Birgitta och 
Björn. Innan intervjuerna startades, blev informanterna tillfrågade om intervjun fick spelas in, 
vilket samtliga godkände. Därefter informerades de om att allt insamlat material kommer att 
förstöras efter examinationen av denna uppsats. Detta för att följa informationskravet 
(Vetenskapsrådet 2010). 
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RESULTAT 
 
Resultatpresentation av musiklärarna 
 
Maria 
Maria berättade passionerat hur hon redan i unga år upptäckte musiken och hur hon då 
bestämde sig för att bli musiklärare. Hon är utbildad musiklärare och har arbetat som 
högstadielärare sedan 1997. Skolan där hon är nu är hennes arbetsplats sedan 2001. Maria har 
även en 2-årig utbildning i musikterapi. 
 
Intervju 
Maria berättar att hon ser på kreativitet som skapande, att det ger ett tillfälle för upplevelser 
och användning av flera sinnen på samma gång. Hon finner kreativitetsbegreppet som 
någonting svårt att definiera och kunna diskutera om: 
 

Jag kan tycka att det är så mycket [---] det är svårt att sätta fingret på. 
 
Senare upplyser hon att det är intressant att delta i diskussioner om kreativitet eftersom det 
tolkas på olika sätt beroende på vem man diskuterar med. Hon beskriver ett exempel på en 
lektion där aktiviteten flödar. Det händer mycket saker under denna lektionstimma, men det är 
svårt att förklara exakt vad det är som händer. Hon förklara händelserna: 

 
Man bara ser att det bubblar någonstans och någon får en aha-upplevelse i andra hörnet och det är 
ju kreativa skvättar liksom som kommer sådär. 
 

När Maria kopplar kreativitetsbegreppet till skolan, anser hon att eleverna arbetar mer kreativt 
i praktiska ämnen, såsom musik. Hon tror att elever utnyttjar flera av sina sinnen när de får 
arbeta i praktiska moment än i de teoretiska ämnena i skolan. Samtidigt är hon medveten om 
att det kan vara kontroversiellt att tycka så, eftersom hon även nämner att kreativiteten kan 
förekomma i de teoretiska delarna. Eleverna deltar i en diskussion, där de har möjlighet att 
tänka fritt och komma fram till egna åsikter om diskussionens ämne. Men hon klarlägger ändå 
att kreativiteten syns mer i de praktiska uppgifterna.  

 
Upplevelse är en viktig del. Att dom får uppleva själva och kanske inte alltid sträva efter att det vi 
gör ska låta som det dom hör på skiva, men jag tycker att det är viktigt att dom ska vara kreativa 
och skapa sitt eget när man spelar ihop. 

 
Maria arbetar med att eleverna ska ha fått vara med om en musikupplevelse i hennes 
undervisning och med hjälp av kreativiteten kan man uppnå detta mål. I sjuan får hennes 
elever lära sig att spela bruksinstrument och de går genom sången samt textinnehållet i 
sångerna. Bit för bit läggs alla dessa delar ihop och där ökar även elevernas kreativitets-
tänkande, enligt Maria. Hon menar att alla dessa delmoment i bruksinstrumenten, som att lära 
sig grunderna i gitarr-, bas- eller trumspelandet, inte ger något om man endast arbetar med 
dem var för sig. För att nå en upplevelse av musik, krävs att sätta ihop allting till en helhet. 
Hon förklarar vidare att med hjälp av helheten bubblar kreativiteten i grytan.  
 
När Maria ser att hennes elever arbetar aktivt i undervisningen berättar hon att hon blir 
positivt påverkad av det. Hon uttrycker detta som att hon blir ”speedad” av elevernas 
engagemang och vill uppmuntra dem till att vara mer kreativa. Därför kan Maria ibland tillåta 
lektionen att få vara i ordnat kaos. Det vill säga att eleverna har rätt till att låta. Annars anser 
hon att det inte händer någonting i undervisningen. Eleverna ska ha mer frihet under sin 
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arbetsprocess och ska inte uppleva att lektionerna blir statiska. Exempelvis berättar Maria att 
eleverna ibland har svårt att sitta still och koncentrera sig och därför är det tillåtet att elever 
ska få avbryta mitt i arbetet för vila.  
 
När Maria får frågan att beskriva moment i undervisningen där kreativiteten inte flödar, blir 
det först svårt för henne att svara. Senare kommer hon fram till att allt som pågår i under-
visningen mer eller mindre är knutet till kreativiteten. Maria berättar om moment där hon går 
igenom hur man exempelvis ska spela gitarr, där hon förklarar att instruktionerna i sig inte är 
något kreativt. Dock anser hon att sådana genomgångar kan leda till att eleverna blir kreativa 
under självständigt arbete.  
 
Kreativitet ser Maria både som ett mål och verktyg i sin undervisning. För att eleverna ska 
uppnå målen i arbetsuppgifterna måste de vara delaktiga och kreativa. Samtidigt vill hon att 
det ska leda till att upplevelsen i skapandet utvecklar elevernas kreativitetsförmåga. Det ser 
hon mer som ett mål, eftersom Maria inte uppfattar själva musikupplevelsen som ett verktyg. 
 
Maria kan generellt inte se kreativitet som någonting negativt, men hon kan tycka att elever 
använder sin kreativitet på fel plats. Hon ger exempel på att elever kan vara duktiga på att 
kladda på platser såsom bänkarna och skåpen i skolan, fast de gör det på ett kreativt sätt. Det 
vill säga att resultaten blir fina, men att de inte befinner sig på rätt plats. Maria anser att det är 
upp till läraren att se till så att eleverna utnyttjar sin kreativitet på rätt plats. 
 
Lokala dokument 
Upplägget av dokumentet framställs som en tabell, där hon beskriver elevernas mål att uppnå, 
deras kravnivå samt beskrivning och exempel på genomförandet för att nå de olika målen och 
kraven. Tabellen är kategoriserad efter årskurserna, där det först går igenom mål och krav för 
årskurs sju. Därefter beskrivs samma mål även för årskurs åtta samt årskurs nio, men kraven 
ligger i högre nivå. Dock har hon för tillfället ingen undervisning för årskurs nio. 
Själva ordet kreativitet nämns inte i dokumentet, men man hittar målbeskrivningar där det 
krävs att eleverna ska arbeta kreativt. Exempel på dessa är: 

 
1. kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera över 
och bedöma utförandet. 
 
2. kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att 
gestalta tankar och idéer. 
 
3. kunna tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande, musikskapande och musiklyssnande. 

 
För att en elev från sjuan ska nå första målexemplet, har han eller hon som krav att bearbeta 
fram ett rytmstycke i gruppsammanhang och därefter redovisa resultatet för läraren. Ett annat 
krav, som är anpassat till årskurs nio, är att eleven ska kunna musicera i grupp med melodi-, 
rytm- och ackordspel i alla musiksammanhang samt reflektera och bedöma utförandet. 
Skapa en ny text till en given melodi eller kombinera musikämnet med andra estetiska 
uttrycksformer är kraven som hör till målexemplet två.  
I målexempel tre fokuserar man på att eleverna ska kunna föra samtal och uttrycka sina egna 
åsikter gällande musik samt acceptera andra människors musiksmak. 
 
Stefan 
Stefan är utbildad musiklärare och har arbetet som det sedan 2003 men han har arbetat inom 
pedagogisk verksamhet sedan 1988. Flera olika skolformer har hunnits med, både gymnasie- 
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och grundskola. För tillfället arbetar vår informant på grundskolans senare år. Han är huvud-
sakligen basist och är även utbildad baslärare. Han har spelat i band i hela sitt liv i en mängd 
olika former, allt från hip-hop till friform-jazz.  
 
Intervju 
För Stefan är kreativitet när man skapar någonting utan att tänka, det vill säga att man låter 
tankarna ligga still och så gör man bara saker. Han beskriver även hur en idé kan komma och 
hur den sedan inspirerar till nästa idé och till nästa och så vidare. Sedan sammantaget sätter 
man ihop allt till en helhet på något sätt. Stefan tror att det är detsamma med all konst.  
 
På frågan om musikämnet skiljer sig från övriga ämnen kan Stefan inte ge något direkt svar 
på utan säger sig vara alltför insatt i de övriga ämnena för att kunna svara på det. Efter 
ytterligare funderingar kommer han fram till att han tror att det finns rätt mycket kreativitet i 
alla ämnen i skolan. Ungefär lika tror han. I musikämnet är det väldigt vanligt. Stefan drar en 
parallell till sitt eget barns matte- och NO-arbeten och beskrev hur han tycker det är 
spännande att man kan hitta kreativitet även i de ämnena. 
 
Stefan upplever att eleverna är som mest kreativa när han lämnar lokalen efter att ha gett dem 
någon instruktion. Han tror att de då vågar tänka helt fritt när de inte har någon som hämmar 
dem. Han beskriver även hur vissa kan behöva att man sitter med dem så att de kommer igång 
med de kreativa tankeprocesserna medan andra är mer självgående och sprudlar av idéer. 
Gruppdynamik är även viktigt. Att sätta samman grupper som är välbalanserade så att alla 
kommer till tals. Att inte någon är väldigt energisk och hämmar de andra. Stefan påpekar även 
att man måste känna sig trygg i gruppen och våga chansa, våga göra fel, och veta att ingen 
kommer skratta åt en. 
 
Ett kreativt moment som Stefan använder sig av är melodiskapande. Han spelar en ackords-
följd på pianot och sedan får eleverna hitta på en melodi på något. Melodiskapande och text i 
blues är också ett moment han använder sig av. Att skriva texter som är typiska för blues-
genren t.ex. olycklig kärlek eller spritproblem. Stefan berättar sedan hur han är osäker på om 
dessa moment verkligen är kreativa för alla. 
 
På frågan om det är något som inte är kreativt i musikundervisningen så svarar Stefan att 
gehörsövningar och teori är något som inte är speciellt kreativt. Att teoretiskt lära sig hur man 
bygger ett ackord till exempel. I övrigt försöker han att undvika föreläsningsmoment i 
undervisningen. I musikhistoria till exempel så spelar de musikhistorian istället. Stefan 
berättar även om hur han upptäckt att elever ofta saknar kunskap om de olika musikaliska 
begreppen såsom rytm, ackord och melodi, skillnaden mellan puls och takt osv. Han har 
därför fokuserat på att eleverna ska få rätt begreppsuppfattning och använda rätt begrepp i det 
musikaliska arbetet. 
 
Stefan upplever att kreativitet är bland det viktigaste för att lyckas i musikämnet. Han 
upplever kanske inte att det är ett mål i sig, men att man behöver den för att överhuvudtaget 
klara av någonting. Men det beror också på hur man definierar kreativitet, och han beskriver 
att det är svårt att definiera. Stefan upplever kreativitet lite som ett modeord, men för honom 
kan kreativitet vara precis vad som helst. 
 
Stefan tycker att kreativitet ibland kan vara något negativt. Till exempel om man ger en 
uppgift och så svävar eleverna iväg och gör något som egentligen handlar om något annat 
eller blir något helt annat än vad ursprungsuppgiften var. I sådana sammanhang har Stefan 
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uppmärksammat deras kreativitet men kanske önskat att de hade löst uppgiften som den var 
tänkt. Stefan är medveten om att han kanske då dödar kreativiteten, men han vill samtidigt 
påpeka att det kan vara bra att lära sig fullfölja ett uppdrag. 
 
Lokala dokument 
Dokumentet har utformats som en slags grovplanering av undervisningen för åk 7-9, där det 
innehåller bland annat olika betygskriterier och moment. Ordet kreativitet nämns inte någon-
stans i hela dokumentet. Överlag går man inte in på djupet i något av momenten, så hur de 
utformas går inte att avläsa från dokumentet. 
 
I årskurs sju ägnas en stor del åt bruksspel på gitarr, piano, bas och trummor. Något som 
sträcker sig över en längre tid och målen ska vara uppnådda först i årskurs åtta. En annan stor 
del av undervisningen i årskurs sju handlar om hur musiken påverkar människan. I dagens 
samhälle och ur ett historiskt perspektiv. Ett direkt skapande moment som tas upp är 
skapandet av egna reklamjinglar. Det ingår även ett moment om sambanden mellan ljud- och 
bildkänsla. Hur det upplevs när olika musik läggs till bilder eller filmklipp. 
 
I årskurs åtta ägnas större delen av tiden till den afro-amerikanska musikhistorian. I denna del 
ingår även sång, bruksspel och reflektion. I årskurs nio fortsätter man med bruksspel men 
börjar även med folkmusik och konstmusikens historia. Betygskriterierna har delats in i två 
delar, dels hur processen fungerat och dels hur utförandet gick. I avsnittet om bedömning, står 
det inget om att eleverna ska visa kreativitet. Däremot står det på flera ställen att eleverna ska 
reflektera och bidra med egna tankar och känslor i uppgifterna. Att ta egna initiativ är också 
något som krävs för högre betyg. 
 
Analys av musiklärarna 
 
Kreativitet ur ett personligt perspektiv 
Det som framgår i resultatet av musiklärarnas personliga syn på begreppet kreativitet är att 
både Maria och Stefan uppfattar kreativitet som skapande. Det som skiljer sig åt i deras 
uppfattningar är det som handlar om den kreativa processen. Maria ser det kreativa arbetet 
som en strävan mot att få nya upplevelser av det arbete som man utför med hjälp av sina 
sinnen. Stefan ser det mer som en tid att skapa utan att behöva tänka på vad man gör och 
koncentrerar sig på att endast göra. Antagligen menar han att det kreativa tänkandet inte ska 
låsas fast vid gamla traditioner eller annat motstånd, utan människan ska få känna en frihet till 
att skapa utan hämningar. Musiklärarnas uppfattningar går att koppla till Dahlqvists (2010) 
modeller, där det förklaras hur den kreativa processen fungerar. Marias beskrivning har 
anknytning till delar av processen i Dahlqvists (2010) senare modell, det vill säga mättnad 
och aha-upplevelsen. Hon menar att under utvecklingen av sitt kreativa arbete använder man 
sig av alla sina sinnen för att nå målet, det kan man kalla för modellens mättnad-process. 
Upplevelser uppfattar Maria som någonting som plötsligt träder in och att det inte finns en 
förklaring till hur dessa tillfällen uppstår. Hennes tolkning går att förknippa till modellens 
förklaring av aha-upplevelse. Stefans mening kopplar samman med det undermedvetna 
tänkandet, där människan experimenterar problemområdets olika delar för att sedan 
färdigställa det till en helhet. 
 
Marias och Stefans tankar om kreativitet i sig som någonting negativt framgås inte tydligt, 
men båda är eniga om att kreativiteten ibland används i fel syfte. Exempelvis när Maria 
förklarar att elever i vissa tillfällen klottrar på platser som inte är väsentligt i undervisningen. 
Från Marias exempel kan man anknyta till Stefans fall, där kreativiteten kan sväva iväg. 
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Närmare bestämt att han ibland önskar att elevernas kreativitet fokuserar på själva upp-
gifterna, för att lära sig att fullfölja det man påbörjat.  
 
Kreativitet i undervisningen 
Musiklärarna gav olika vinklar när de skulle resonera kreativitet kring sin musikundervisning. 
Maria ger en förklaring på när hon upplever att hennes elever är kreativa i musik-
undervisningen, medan Stefan mer pratar om förutsättningarna för kreativitet i klassrummet. 
För att eleverna ska få en förståelse av musiken och dess innebörd menar Maria återigen att de 
ska nå en upplevelse. Det kommer eleverna åt genom att arbeta kreativt, att vilja skapa. 
Samtidigt måste eleverna ha kännedom om de teoretiska och tekniska bitarna inom musik, 
såsom att veta hur ett instrument fungerar och hur man spelar det. Dock bör dessa kunskaper 
sättas ihop till en helhet för att kreativiteten ska tas till akt, exempelvis spela musik i en 
ensemble med flera olika instrument. Marias resonemang går att koppla till Stefans åsikt om 
hur viktigt det är med gruppdynamiken i klassrummet. För att tillsammans kunna spela i en 
ensemble, krävs det att elever har samma möjligheter till att uttrycka sig. En kombination av 
elevernas uttryck och deras musikaliska kunskaper leder till en helhetsupplevelse. Är 
dynamiken ojämn, finns risken att det hämmar de elever med mindre erfarenheter av musik 
och det kreativa arbetet kommer i obalans. Både Maria och Stefan anser att elever ska ha 
möjlighet till att arbeta fritt och självständigt under musikarbetets gång. Klassrummet ska 
präglas av en öppen miljö där elevernas mod och viljan att skapa växer, utan att känna sig 
hämmad av omgivningen.  
 
Musikteoretiska genomgångar och inlärning av hur man exempelvis ska spela på ett 
instrument ses inte som kreativa aktiviteter, vilket båda musiklärarna är överens om. Men de 
klarlägger att sådana moment kan leda till att elever blir kreativa i undervisningen, eftersom 
de fått en bättre begreppsuppfattning i ämnet musik. Genomgångarnas utformning bör vara på 
ett sådant sätt att eleverna inspireras och väcker lusten till deras kreativitet. Detta går att 
anknyta till Vygotskijs (1995) teori, att ju mer erfarenheter en människa bär med sig, desto 
mer kreativ är hon.  
 
Som det nämnts tidigare i uppsatsen kopplas kreativitet oftast till konstnärliga sammanhang 
(Bach 1979, Smith 1990). Detta säger även Stefan, att kreativitet är vanligt i musikämnet. Han 
tror att det förekommer även i de andra ämnena i skolan, dock framgås det inte av honom på 
vilket sätt det förkommer. Inte heller klargör han om kreativiteten skiljer sig från de andra 
ämnena i skolan eller om det kreativa tänkandet sker på samma sätt. Däremot påpekar Stefan 
att han i själva verket inte kan kommentera det, på grund av dålig kännedom om de andra 
skolämnenas innehåll. Marias förklaring ger inte heller något svar på frågan om skillnaden 
mellan hennes ämne och andra ämnen i skolan. Precis som Stefan, anser Maria att det kreativa 
arbetet inträffar i alla skolämnen i grundskolan, men hon säger att kreativiteten uppträder i 
högre grad i de praktiska ämnena som exempelvis musik. 
 
Musiklärarna använder sig av lokala dokument, som på ett eller annat sätt baseras på 
Skolverkets (2000a) kursplan för musik i grundskolan. Det som skiljer sig från Skolverkets 
kursplan är att de lokala dokumentens innehåll är förenklat. I Marias planering beskrivs 
elevernas mål i ämnet samt vilka krav det finns för att uppnå dessa olika mål i musikämnet. 
Stefans lokala dokument har mer fokus på de olika betygskriterierna och vilka 
undervisningsmoment som används i hans undervisning. Varken i Marias eller i Stefans doku-
ment nämns det om själva ordet kreativitet. Dock kan man tydligt se att båda har planerat in 
uppgifter som underförstått innehåller kreativitet och där kreativt arbete krävs av eleverna för 
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att bli godkända. Några exempel på sådana moment är att eleverna ska skapa en reklamjingel 
eller lägga en text till en melodi.  
 
Maria kan inte tycka att kreativitet i skolundervisningen uppfattas bara som ett mål, så som 
det framställs i Lpo 94. Hon vill hellre bedöma kreativitet både som mål och medel i hennes 
undervisning. Dock är det otydligt beskrivet på vilket sätt kreativiteten fungerar som medel 
samt mål i undervisningen. Stefan kan inte heller ge en tydlig förklaring om hur kreativitet 
ska definieras i hans undervisning, men att den behövs. Han upplever att själva ordet 
kreativitet är ett modeord och att kreativitet idag egentligen kan betyda vad som helst.  
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Resultatpresentation av bildlärarna 
 
Birgitta 
Birgitta gick sin utbildning mellan 1974 – 1978 på Konstfack och har efter det jobbat som 
bildlärare. Sedan 1992 har hon varit på sin nuvarande arbetsplats. Hon har valt att arbeta 85 % 
och trivs bra med det. Hon känner att hon vill hålla fram till pension. 
 
Intervju 
Birgitta har svårt att formulera sin egen personliga syn på begreppet kreativitet, eftersom hon 
upplever sin läraridentitet så stark, därför beskriver hon sin syn på det genom att prata om 
begreppet utifrån sin lärarroll. Birgitta tycker att kreativitet är väldigt viktigt och tänker gärna 
tillbaka på sina år på Konstfack där hon gick under ”flumåren” på 1970-talet. Hon beskriver 
det som väldigt fritt men är tacksam att de, just därför att det var så flummigt, fick relativt fria 
händer när de genomförde projekt. Tack vare detta säger Birgitta att hon lärt sig att saker och 
ting gärna kan börja i kaos. 
 
Birgitta beskriver hur hon upplever att Konstfack är mer strukturerat idag, mer högskole-
anpassat, och hur hon upplever att man inte riktigt känner kreativiteten koka i luften som hon 
tyckte att man gjorde då. 
 
Ofta får Birgitta frågan av sina elever, varför de ska ha bild, vad det är bra för och vad de ska 
ha det ämnet till när de söker jobb? Hon brukar då säga att det är viktigt att utveckla sin 
kreativitet och brukar även hänvisa eleverna till att kolla lite på platsannonser. Väldigt ofta 
står det där att arbetsgivaren söker efter en kreativ kraft eller en kreativ person, vilket betyder 
att man är van att se många olika lösningar på ett problem, att man kan se olika vägar. Att 
man har utvecklat någon slags ”smidighet i skallen” som hon uttrycker sig. Hon drar sedan 
även en parallell till självförtroende. Att man tror på sina idéer, det finns allt för många som 
inte vågar släppa fram sina idéer. Därför ingår kreativitet i stort sett alla moment. Skissarbetet 
är en väldigt kreativ fas, och hon uppmuntrar ständigt eleverna att spara alla skisser de gör 
eftersom allt visar på hur arbetet fortlöpt. Processen är lika viktig som slutresultatet. 
 
Kreativiteten är en kärnpunkt i hennes verksamhet. Att komma åt det, att släppa loss det, att få 
eleverna att känna förtroende för sin egen skaparkraft och sina egna tankar. Det är en av dem 
absolut viktigaste sakerna i undervisningen. 
 
Hon är säker på att kreativitet finns i alla ämnen och hos alla lärare. Det är hon övertygad om. 
Men hon påpekar att det kanske är mer av ett nav i bildundervisningen än om man tänker sig 
en matematiklektion. Hon tror dock att man kan göra varje ämne och varje lektion kreativ. 
Birgitta säger att man lär bättre när man är kreativ. Att man inte är ett tomt kärl som ska fyllas 
med kunskap, utan att man måste bearbeta stoffet och intrycken med något redskap för att 
göra kunskapen till sin. 
 
Som mest kreativa upplever hon eleverna när det är full aktivitet i bildsalen och hon ser att de 
flesta är fördjupade i sitt arbete. Hon beskriver detta som en härlig upplevelse. Hon påpekar 
även gruppdynamikens och miljöns betydelse och tar upp ett exempel från en lektion. De 
skulle börja med en ny uppgift där de lite mer ska använda bilden som berättande språk. De 
bestämde tema: ”gott och ont”, och satte sig i grupper för att diskutera vad som var gott och 
ont i livet. Sedan kom en elev in som var försenad, han förde oväsen och fällde kommentarer 
om alla omkring sig och helt plötsligt lades en sordin på det kreativa samtalet som föregick 
och diskussionen fastande. Ett tydligt exempel på hur gruppdynamiken kan bidra eller hindra 
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kreativiteten. Hon påpekar även att kreativiteten i klassrummet hänger lite på hur hon mår och 
hur mycket gnista hon har. Och menar också då på betydelsen av att förnya sig och inte 
använda samma uppgifter som man alltid gjort, efter ett tag märker eleverna att hon har gjort 
detta många gånger och det går på rutin. Hon förväntar sig ett visst resultat. Det är viktigt med 
den där lilla osäkerheten av att man inte riktigt vet var det ska sluta finns där. Det är viktigt 
för kreativiteten. 
 
Hon ser kreativitet som kärnpunkten i undervisningen och att det är det som är målet. Hon 
anser även att man ska vara en styrande och aktiv lärare men att det självklart även handlar 
om hitta en balans. Men det är hennes uppgift att få eleverna att känna sig som kompetenta 
och påhittiga, att väcka idéer hos dem. Men man måste pusha lagom mycket, det kan bli 
kontraproduktivt, men hon ser som sitt jobb att få eleverna att ”sikta mot trädtopparna” som 
hon säger. Att hon är på gott humör är också viktigt, det bidrar till att eleverna känner en 
trygghet. Detta är något hon märkt och lärt sig genom åren har stor betydelse. På många sätt 
är hon väldigt medveten om hur man ska möjliggöra ett kreativt klimat i klassrummet. 
 
Några moment i bildundervisningen upplever hon inte är så kreativa. Till exempel när de 
jobbar med enpunkts- och tvåpunktsperspektiv. Då är det i stort sett bara katederundervisning. 
Likadant är det i en övning när de ska efterlikna ett gammalt romerskt typsnitt. Dessa 
övningar är väldigt styrda till att börja med men sedan öppnas dörrarna för mer frihet. Birgitta 
tycker även att det är viktigt att ge eleverna verktyg och menar att det var längesedan man 
tyckte det var kreativt att säga ”Nu barn, får ni göra vad ni vill! Släpp ni loss vad ni har inom 
er!” Man måste ge eleverna idéer, inspiration och regelrätta kunskaper. Ge dem en verktygs-
låda att meka med samtidigt som det är viktigt att ge dem frihet och svängrum. Birgitta har 
under de senaste åren dragit ner på antalet moment i lektionsplaneringen och har den 
uppfattningen att uppgifterna blivit mer välgjorda då. Tidigare var det stressigt, men nu finns 
det tid för reflektion, vilket hon ser som något positivt. 
 
Birgitta tycker att kreativitet är både mål och medel. Hon tycker det är en ovärderlig erfaren-
het eller kunskap, att vara kreativ. Alla är kreativa och har kreativiteten inom sig, men det 
gäller att träna upp den och att ha tillit till den egna kreativiteten. Hon tycker det är guld värt i 
alla livets sammanhang. 
 
Det enda negativa hon kan komma på med kreativitet är möjligtvis påhittiga barn som hittar 
på ”bus och djävulskap”, säger hon och skrattar. Men hon tillägger att det ändå inte är något 
hon ser som något speciellt negativt. 
 
Birgitta tar även upp lite av den aktuella politiska debatten. Hon tycker att det är allvarligt att 
de drar ner på de kreativa ämnena i skolan och att det är fånigt att de gjort det på gymnasiet. 
Hon skulle vilja fråga dem vad det är för vederhäftig forskning och erfarenhet som säger att 
matematiknivån bland svenska elever blir bättre för att man lägger dit ett antal timmar 
teoretiska ämnen och tar bort de praktiska. Hon tror inte att det är sant eller att det är så 
enkelt. Okunnigt och fyrkantigt tror hon att det är, och skulle tro att fler praktiska och kreativa 
ämnen skulle bidra till höjd nivå i de teoretiska ämnena. 
 
Lokala dokument 
Även detta dokument är utformat som en slags lektionsplanering för de olika årskurserna. En 
relativt detaljerad plan för varje årskurs där det står vad man ska hinna med varje termin. Man 
går igenom en mängd tekniker som ska hinnas med men man går inte på djupet i något av 
momenten så exakt hur de är utformade går inte att avläsa. Flera historiska föreläsnings-
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moment ingår även. 
  
Kreativitet eller skapande nämns inte någonstans i dokumenten, man kan däremot utläsa 
mellan raderna att någon form av eget skapande förekommer i de flesta momenten. Några av 
dessa moment är till exempel att måla en bild utifrån en läst text. Att man ska måla en 
personlig bild med pastellkritor. Utforma en logotyp på en papperskasse åt ett påhittat företag. 
Experimentera med flytande tusch och utforma bilder utifrån det slumpmässiga. Utforma en 
miniatyr av ett fantasihus. Göra en egen kortfilm på en min. Av dokumentet kan man utläsa 
att det överlag är en mycket varierad utformning av de planerade momenten och eleverna ges 
utrymme att uttrycka sig på många olika sätt. 
 
Björn 
Björn är i grunden utbildad samhällskunskaps- och historielärare men har i efterhand komp-
letterat sin utbildning med att läsa 40p bild när han upptäckte att det efterfrågades. Sedan fem 
år tillbaka jobbar han som högstadielärare i enbart bild på den mångkulturella skolan han nu 
befinner sig på. Han har tidigare arbetat med digital bild och video. 
 
Intervju 
Lusten att skapa någonting beskriver Björn som en definition av vad kreativitet är. Samtidigt 
nämner Björn att han personligen inte använder det så mycket. Det sker mer i hans under-
visning, där eleverna kan vara självständiga och utveckla sina idéer i sitt skapande. 
Exempelvis om eleverna ska måla oljemålningar, ska de själva välja ut en bild de vill måla. 
Björn förklarar att han inte nämner för eleverna att de ska tänka kreativt eller vara kreativa, 
utan att eleverna är det automatiskt i skapandeprocessen.  
 
Björn uppfattar att kreativitet kan skilja sig på olika sätt i många ämnen. Exempelvis om 
eleverna ska skriva någonting på en svensklektion anser han att även detta är kreativt. Dock 
gör han tydligt att kreativiteten syns mest i ämnen såsom musik, bild och slöjd. Bildämnet 
har, enligt Björn, lite av ett dåligt rykte, det vill säga att det inte uppfattas lika seriöst som 
andra ämnen. Det händer att elever har det svårt att motivera i bildundervisningen, eftersom 
de ibland inte kan förstå syftet med att ha bild. Därför tycker Björn att man som lärare får 
försöka strama upp innehållet i undervisningen för att få lite tyngd i ämnet. 
  
Björn upplever eleverna som mest kreativa när de med eget initiativ kommer fram till honom 
och talar om vad dem vill arbeta med. Dock tycker han inte att det alltid är positivt att 
eleverna ska få vara helt självständiga på lektionerna. Han förklarar att eleverna i första hand 
behöver lära in baskunskaperna för att senare kunna arbeta kreativt och på egen hand. 

 
Det är svårt att vara kreativ om man inte har en grundkunskap […] Man måste ju ändå ha lite att 
bygga på.  

 
Många elever i Björns skola har olika invandrarbakgrunder och han menar att alla kanske inte 
har gått i skolan från grunden i sina hemländer. Han har varit med om situationer som till 
exempel där några killar från årskurs sex inte hade kunskaper i att rita en cirkel. Björn talar 
vidare om den svenska kulturen. Han uppfattar att i Sverige är det vanligt att barn och ung-
domar ska sitta och rita eller kladda. När barn från andra länder kommer till Sverige har inte 
alltid stött på en sådan kultur i sina egna länder. Av den orsaken känner Björn att han behöver 
börja helt från grunden när han undervisar i sitt ämne, för att få dessa elever att bli mer 
kreativa framöver. 
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I vissa moment i bildundervisningen arbetar läraren och eleverna med bildanalys, det vill säga 
att läsa av vad en bild vill förmedla. Björn ser bilder som något slags språk, att man vill 
berätta någonting i sina bilder. Det anser han är viktigt för eleverna att lära sig. En sådan 
övning, som Björn beskriver, är att han ska måla upp en gubbe på tavlan. Sedan frågar han 
sina elever hur han ska fortsätta måla gubben till en polisman. Några kan svara med att den 
ritade gubben måste ha en pistol. Därefter funderar alla om det verkligen ser ut som en polis 
och kommer senare fram till att tavlan egentligen visar en gubbe med pistol. Sedan utvecklar 
eleverna vidare på uppgiften med att det ska ritas dit en polismössa och så vidare. Bildläraren 
förklarar att övningen utvecklar elevernas kreativitetsförmåga, att de ska analysera och 
komma fram till olika lösningar i problemet. För att öka samma övning i till en högre nivå, 
kan elever försöka symbolisera abstrakta föreställningar. Björn tar exempel på hur man skulle 
kunna teckna ordet orättvisa.  
 
I vissa andra moment i undervisningen, såsom konsthistoria, finner Björn inte som någonting 
kreativt. Däremot tycker han att sådana moment kan väcka elevernas lust till att skapa. 
Kreativitet i bildlärarens undervisning ses både som ett mål och medel, enligt Björns tycke. 
Han förklarar vidare att han inte tänker på kreativitet i sig, utan det handlar mer om den 
kreativa processen. Han vill att eleverna ska förstå hur viktigt det är med en planering inför ett 
arbete. Det räcker inte med att man exempelvis börjar direkt med att spika för att tillverka en 
hylla, utan det krävs att göra upp en plan på hur tillverkningen ska gå tillväga. I planeringen 
har man samlat in redskap och därefter börjar den kreativa processen.  
 
Björn kan uppleva kreativitet som någonting negativt när elever vill vara mer självständiga än 
vad de klarar av. Han menar specifikt i sådana situationer där elevernas uppgift är att måla av 
en bild som redan finns. I dessa uppgifter handlar det först och främst om att lära sig att 
analysera och avbilda originalet för att sedan efterlikna det och jämföra det med sin egen bild. 
Han upplever att om eleverna väljer att inte fullfölja uppgiften på rätt sätt och istället vill 
arbeta på ett annat sätt, kommer de att missa syftet med uppgiften.  
 
I övrigt går Björn tillbaka till hur viktigt han anser det vara med baskunskaper innan man 
arbetar kreativt. Ju mer grund en människa har, desto mer självständig kan människan bli i allt 
skapande, menar Björn.  
 
Lokala dokument 
Materialet som Björn överlämnade är under utformning och på grund av detta går det inte att 
redovisa hela planeringen för hans undervisning. Men utifrån det som redan är klarskrivet kan 
man även i hans dokument inte hitta ordet kreativitet. Däremot nämns det om skapande, att 
eleverna ska ha en förmåga att på ett personligt sätt skapa bilder med hjälp av konstens teknik 
och metoder. Detta utvecklar eleverna exempelvis genom att måla av en bild, det vill säga hur 
noggrant eleven arbetar. I övrigt ingår en planering över vad som ska hinnas med i de olika 
årskurserna. Utan att gå in på djupet på vad något av momenten innehåller. Björn har även 
påbörjat utformandet av nedskrivna mål för varje moment. 
 
Analys av bildlärarna 
  
Kreativitet ur ett personligt perspektiv 
Birgitta sa själv att hon hade svårt att ge en personlig åsikt och syn på vad kreativitet var och 
att hon gärna kopplade det till sin lärarroll. Hon pratade en del om att det kunde börja i kaos 
och att det är där kreativiteten gror. Hon förklarade även begreppet med att man har någon 
slags smidighet i hjärnan, en förklaring som stämmer väl överens om Smiths (1990) teorier 
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om kreativitet. Att man kan se världen på nya sätt och är flexibel i tankearbetet. För Björn är 
kreativitet att skapa någonting, och han tillägger att lusten till att skapa också hör till 
begreppet. I övrigt är kreativitet inte någonting som Björn tänker så mycket på, utan för 
honom finns det där automatiskt. Han anser även att människan måste ha vissa verktyg eller 
tekniker för att kunna vara kreativ. Han menar troligtvis inte att man är helt inkapabel till att 
vara kreativ utan verktygen, men att det underlättar att ha en större verktygslåda att arbeta 
med. Detta skulle kunna ifrågasättas med tanke på att det finns forskning som visar att det 
finns duktiga konstnärer som kan sitt hantverk mycket väl utan att för den delen vara kreativa 
(Smith 1990). 
 
Birgitta ser inget negativt med kreativitet, men att kreativiteten ibland kan användas i negativa 
sammanhang, såsom när barnen hittar på bus. Men barnslighet är, precis som Smith (1990) 
beskriver, ett typiskt signalement på en person som är kreativ. Björn har den åsikten att 
kreativitet kan vara negativt när eleverna vill vara mer självständiga än de klarar av. Det vill 
säga att de inte har tillräcklig kunskap i ämnet för att kunna skapa eget. 
  
Kreativitet i undervisningen 
Birgitta säger att kreativitet är själva kärnan i hennes undervisning, att komma åt den och få 
eleverna att tro på sin egen skaparkraft och sina egna idéer. Hon beskriver också hur saker 
gärna kan få börja i kaos, vilket man kanske inte anar när man läser skolans lektionsplanering 
för bild som är väldigt strukturerad. Birgitta tycker att det är viktigt att hitta en balans mellan 
att vara en styrande och en tillåtande lärare och att blanda fria moment med tekniska övningar 
(jfr Smith 1990). Kreativiteten måste kanaliseras med hjälp av andra kunskaper, tekniker och 
verktyg för att det ska bli, exempelvis en tavla. Björn tycker att eleverna är som mest kreativa 
när de på eget initiativ talar om vad de vill arbeta med. Men han har dock uppfattningen att 
det inte alltid är positivt när eleverna får fria händer, och förklarar att de först behöver lära sig 
baskunskaperna för att senare kunna arbeta kreativt på egen hand. Till skillnad från Birgitta 
anser alltså Björn i större utsträckning att man först ska behärska teknikerna innan man kan 
arbeta kreativt. Han tycker alltså att man inte ska släppa lös elevernas kreativitet innan de fått 
de rätta verktygen för att hantera den. Anledningen till att han har den synen är på grund av 
att han har många elever med utländsk härkomst, vilka han upplever inte haft samma 
möjligheter att rita under sin uppväxt. Att detta moment, som han anser är en självklar del av 
det svenska skolväsendet, inte alls är en lika självklar del i andra länders skolor. Detta leder 
till att många inte har de grundläggande förkunskaper som kursplanen tar för givet att 
eleverna ska ha. Vid ett tillfälle säger även Birgitta att hon inte tycker det är kreativt att släppa 
eleverna helt fria i klassrummet. Detta kan tolkas som att hon har en liknande syn som Björn 
och att hon talar emot sig själv när hon tidigare berättat att undervisningen gärna kan börja i 
kaos. Men i den kontext hon lägger fram denna åsikt tolkar vi det snarare som att hon vill 
framhäva vikten av att ha en välstrukturerad lektionsplanering. 
  
När klimatet i klassrummet är koncentrerat och gruppdynamiken är balanserad upplever 
Birgitta att kreativiteten infinner sig. Detta kan rubbas om någon till exempel fäller negativa 
kommentarer eller för oväsen. Björn tycker att bildanalys är ett moment där han märker hur 
eleverna utnyttjar och utvecklar sin kreativitetsförmåga och får igång tankeprocessen. Det är 
intressant att han uppfattar att de är kreativa i detta moment utan att de har några verktyg. 
Samtidigt har han nämnt tidigare att de inte är kreativa när de målar fritt utan verktyg. 
  
Björn anser att konsthistoria är ett moment som inte är kreativt, däremot kan det väcka 
kreativiteten och vara en inspirationskälla, det blir ett nytt intryck som sedan kan plockas in i, 
eller utveckla elevernas egen kreativitet (Vygotskij 1995). Birgitta har precis som Björn 
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moment som inte är kreativa, men beskriver dessa moment som dörröppnare till mer frihet, 
och större och vidare möjligheter till kreativt uttryck. 
  
Både Björn och Birgitta är övertygade om att kreativitet finns i alla ämnen i skolan mer eller 
mindre men att ämnen som bild, musik och slöjd i särklass innehåller kreativitet. Birgitta 
beskriver kreativiteten som ett nav i bildundervisningen och Björn beskriver också att 
kreativiteten kan skilja sig i de olika ämnena. Dock framgår det inte av Björn på vilket sätt 
kreativiteten skiljer sig.  
 
Björn och Birgittas lokala dokument är utformade på liknande sätt, men de är svåra att jäm-
föra på grund av att Björns dokument inte är färdigutformat. Men jämförelsen kommer ske 
utifrån det material som för närvarande fanns till förfogande. Inte heller i deras lokala 
dokument nämns ordet kreativitet. Däremot nämns skapande i dokumentet från Björns skola. 
Att eleverna ska ha en förmåga att på ett personligt sätt skapa bilder med hjälp av konstens 
teknik och metoder. Många av momenten som finns i deras planering förutsätter dock 
kreativiteten. 
 
Både Björn och Birgitta tycker att kreativitet både är ett mål och ett medel. Birgitta säger att 
alla människor är kreativa men att det gäller att träna upp och få tilltro till den. Likt Vygotskij 
(1995) menar hon att man inte alltid ska vara så självkritisk, det hämmar kreativiteten. Om 
man har kreativitet är den en ovärderlig erfarenhet eller kunskap och man har användning av 
den i livets alla sammanhang. Intressant när Björn förklarar vidare att det kanske mer är den 
”kreativa processen” som han ser som ett mål och ett medel. Han vill förmedla vikten av att 
eleverna noga ska planera hur genomförandet av något ska gå till. Vikten av att ha en plan. 
Sedan skaffar man sig redskapen och sätter igång med genomförandet och det är själva 
genomförandet som är den ”kreativa processen”. Det Björn talar om när han beskriver 
begreppet den ”kreativa processen” är alltså inte den kreativa tanken (Dahlqvist 2010) som 
endast sker i huvudet i stunden, utan snarare produktionen av en kreativ idé. Självklart 
innefattar produktionen tankearbete men då kanske inte nyskapande tankar utan snarare 
reproducering av äldre erfarenheter och hantverksmässiga kunskaper. 
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DISKUSSION 
I diskussionen kommer vi att fokusera på de frågor som anses väsentliga i denna uppsats:  

1. Vad har lärarna för syn på kreativitet? 
2. Nämns kreativitet i de lokala styrdokumenten? 
3. Finns det skillnader i synen på kreativitet som kan härledas till musik- respektive 

bildämnet, och i så fall vilka? 
Därefter avslutar vi med en kort slutdiskussion om vårt genomförande av uppsatsen. Vi 
kommer även att nämna några förslag på fortsatt forskning inom samma ämne.  
 
Alla våra informanter förknippar kreativitet med skapande. Deras svar har även resulterat i en 
bild av att kreativiteten sker i stunden i en miljö som är tillåtande och inte hämmar individen. 
Informanterna beskriver när kreativiteten uppstår i olika ordalag, såsom att ”det kokar i 
luften”, ”det bubblar” eller att ”det svävar”. Detta återigen gör det tydligt att kreativitet är ett 
mångtydigt begrepp som är svårt att konkretisera, det är på gränsen till det filosofiska. 
Informanterna säger vidare att ur det fria, och ur kaos, kan kreativitet uppstå. Samtidigt verkar 
de intervjuade lärarna vara präglade av sin lärarroll i skolan och dess strävan efter att bedöma 
resultat och har således relativt strukturerade lektioner. Som vi nämnt tidigare kan man dela in 
kreativitet i två faser, dels den kreativa processen, som sker inom människan och är osynlig. 
Och dels produkten som är ett resultat av den kreativa tanken i samverkan med en mängd 
andra färdigheter. Skolvärldens strävan efter att betygsätta bör troligtvis leda till att lärare 
värderar elevernas resultat/produkt och färdigheter i högre grad än den kreativa 
tankeprocessen eftersom den är mycket svår att se och bedöma. Vi kan även utläsa av våra 
intervjuer, att lärarna tycker eleverna behöver lära sig behärska ”konstens alla regler” för att 
sedan kunna vara kreativa. Vi frågar oss om det verkligen stämmer? För kreativitet i sig, 
betyder egentligen att man ska se verkligheten i ett nytt perspektiv och att därifrån kunna 
skapa något nytt. Precis som i Skoglunds (1998) teori, där hon talar om hur skolan hämmar 
elevernas kreativitetsförmåga. Många gånger kommer de mest nyskapande och kreativa 
idéerna från människor som inte har haft några givna ramar eller regler. Genom 
musikhistorien finns det många exempel på hur musiker har utmanat den givna normen och 
utvecklat nya genrer och nya sätt att spela. De må haft svårt att bli accepterade till en början 
men över tid har de kommit att bli pionjärer. Vi tänker på musiker, allt från Beethoven till 
Miles Davis samt bildkonstnärer som Pablo Picasso och Salvador Dali.  
  
Det tycks hela tiden vara en balansgång i musik- och bildämnet att kombinera de kreativa 
momenten med det rent tekniska kunnandet. Eftersom skolan är uppbyggd kring en ständig 
strävan efter betyg behövs dessa tekniska moment för att ge ämnet tyngd, något att bedöma, 
utan dessa moment skulle troligtvis ämnet i allt större grad betraktas som ett flummigt ämne. 
Frågan är hur undervisningen skulle se ut då? Men kanske är det så att de tekniska momenten 
bör ses som och läras ut som inspirationskälla och dörröppnare för att vidga kreativiteten 
snarare än ett mål i sig. För om man vinklar det på det viset stimuleras ju kreativiteten istället 
för att sätta press och förväntningar på eleverna. 
 
Kreativitet visar sig vara ett mångtydigt begrepp, vilket kan bli problematiskt om man 
använder det i vissa sammanhang. I läroplanen och dess kursplaner drar man nytta av 
begreppet där det bland annat talas om att eleverna har som mål i skolan att utveckla sin 
kreativitetsförmåga. Vi frågar oss själva om det ett bra ordval att ha i styrdokumenten?  
 
Man måste skilja på den kreativa processen och det kreativa uttrycket (då man tar hjälp av 
verktyg, sin kropp, instrument) som kan bli en följd av en kreativ process eller idé som 
uppstår inom människan. Parallell till läroplanerna där de inte beskriver vad det är eleverna 
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ska utveckla, är det den kreativa tankeprocessen (som är svår att mäta) eller det uttryck eller 
produkt som blir resultatet som de räknar in. Det kreativa skapandet kan då sägas vara hela 
ledet av händelser, från den kreativa processen till planering, utförande och till färdig produkt 
eller framförande. Användandet av begreppet kreativt skapande i läro- och kursplanerna tycks 
då alltså innebära inte bara kreativitet utan även någon slags målmedvetenhet, produktivitet 
och strävan att nå ett mål. Begrepp som ordet kreativitet i sig kanske inte står för. Av den 
anledningen anser vi att det kan bli svårt och avgöra vad exakt det är eleverna ska utveckla. 
Är det en färdighet, elevernas produktivitet, eller ska man utveckla det osynliga kreativa 
tänkandet? Kanske allt sammantaget? Väldigt mycket kan vägas in i begreppet. Det skulle 
behövas en tydligare definition av begreppet kreativitet i läroplanerna för att skolan och dess 
lärare lättare ska veta vad de ska lära ut till eleverna och sedan bedöma. 
 
Informanterna tycktes vara försiktiga med att tolka begreppet kreativitet samt kreativitet i 
skolsammanhang. I de lokala styrdokumenten väljer informanterna att inte nämna ordet 
kreativitet. Istället har de valt att skriva tydligare mål för eleverna att sträva mot genom att 
använda mer konkreta ord och begrepp. Återigen kopplar vi detta resonemang till 
informanternas strävan, att deras ämnen inte skall betraktas som flumämnen. Just att de 
kreativa ämnena fått den stämpeln skulle kunna bero på just det faktum att användandet av 
begreppet kreativitet är så närvarande i dessa ämnen. Användandet av ett sådant ogreppbart 
begrepp lär bidra till att ämnena betraktas som ”flummiga”. Som vi tidigare nämnt skulle en 
tydligare avgränsning av begreppet behövas i läroplanerna för att ge de kreativa ämnena mer 
tyngd. 
 
Informanternas osäkerhet framkom tydligt när vi ställde frågan om deras ämne skiljde sig från 
de andra ämnena i skolan när det gällde kreativitet. Ingen av lärarna tordes riktigt svara på 
den frågan, dock kom de överens om att kreativiteten är mer synlig i de estetiska ämnena. Vi 
tolkar deras tvekan som att de inte ville riskera att nedvärdera skolans andra ämnen. En 
anledning till deras uppfattningar kan vara att kreativitet inom de estetiska ämnena framgår 
mycket tydligare än i de övriga ämnena och att många människor oftast förknippar kreativitet 
i konstnärliga sammanhang. Informanterna menar då att kreativiteten finns i alla ämnen, men 
att det är mer dolt i dessa ämnen som inte har någon estetisk anknytning. Detta får oss att 
fundera på om den dolda kreativiteten anses vara mindre betydelsefullt? En annan anledning 
som också kan göra det komplicerat för informanterna att svara på frågan är att kreativitet 
oftast förknippas som något positivt för människan, och begreppet har hög status. De vill 
därför undvika att tala om att andra ämnen inte är kreativa. Det skulle kunna uppfattas som att 
de talade illa om sina kollegor. 
 
En skillnad mellan ämnena bild och musik vi kunde uppfatta utifrån intervjuerna var att 
informanternas nyttjande av tekniska genomgångar i undervisningen skilde sig åt. Det vill 
säga att bildlärarna anser det mer viktigt att kunna behärska sina verktyg innan man sätter 
igång med ett kreativt arbete. Medan musiklärarna, som också tycks finna tekniska moment 
betydande i undervisningen fortfarande har mer frihet att vara kreativa på musiklektionen. 
Orsaken kan vara att bildlärarna gärna vill bevara de gamla konsttraditionerna och föra dem 
vidare. Detta för att bildkonstens alla tekniker inte ska riskeras att falla i glömska. Nu låter det 
kanske som om bildlärarna hade en väldigt konservativ syn på sitt ämne. Det ska tilläggas att 
en av bildlärarna talade även om vikten att lära ut tekniker och traditioner på ett sådant sätt så 
att det inspirerar och väcker upptäckarlust hos eleven, vilket också för bildkonsten framåt. Vi 
bör även säga att vi i form av musikutövare fann det svårt att vara objektiva i denna 
frågeställning. Vi har en närmare relation till musiken samt en större inblick i ämnet. Därmed 
tar vi det mer förgivet att alla verktygen redan finns där.  
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Genom arbetet med denna uppsats har vi lärt oss mycket om begreppet och mycket tar vi med 
oss in i vår framtida lärarroll. Vi har lärt oss att kreativitet är ett väldigt svårdefinierat begrepp 
som man ska passa sig för att använda i formella sammanhang eftersom det innefattar så 
mycket. Men det viktigaste vi vill ta med oss är allt det positiva som räknas in i kreativitets-
begreppet och om alla de delarna faller på plats blir det en bra och stimulerande miljö för 
lärande. En miljö där fantasi och inspiration står som grund för all kunskapsinhämtning, det 
vill säga att eleverna ska känna inspiration, lust och en inre motivation att finna kunskaper 
och göra den till sin egen. Detta bör gå att applicera på alla skolans ämnen och det är vår 
uppgift som lärare att göra detta möjligt. 
 
Slutdiskussion 
Kreativitet har varit ett intressant ämne att forska om, men vi förstod ganska snabbt att 
begreppet skulle bli komplicerat att beskriva. I början fann vi det svårt att fastlägga ett 
problemområde att forska om inom ämnet. Men efter många funderingar bestämde vi oss för 
att göra en jämförande studie om lärares syn på begreppet kreativitet. Undersökningen har 
gett oss en bättre insikt i ämnet och vårt intresse av att främja kreativitet i skolan har ökats.  
 
Att intervjua personer anser vi som en bra metod i undersökningar som denna. Vi var ute efter 
svar utifrån deras egen uppfattning. Därför utarbetade vi noggrant våra intervju-
frågeställningar och gjorde även en testintervju med en person som inte sett frågorna innan. 
Genom en välutarbetad intervjuguide gav informanterna många intressanta uppfattningar om 
begreppet kreativitet som vi kunde utnyttja i forskningen. I vissa frågor var vi främst ute efter 
informanternas personliga åsikt av begreppet kreativitet men fann snart att lärarna gärna 
vinklade svaren utifrån deras lärarperspektiv eftersom deras lärarroll blivit en så stor del av 
deras identitet. Vi borde på ett tydligare sätt klargjort i frågornas utformning när vi var ute 
efter informanternas personliga åsikt om kreativitet och när vi kopplade frågorna till deras 
lärarroll. 
 
På grund av att kreativitet är ett sådant omfattande och tolkningsbart begrepp ledde det till att 
informanterna angrep våra frågor på olika sätt och gav oss olika infallsvinklar om kreativitet. 
Deras svar gjorde det extra tydligt för oss att synen på kreativitet är ytterst personlig. 
Någonting annat som vi även upptäckte under tiden vi intervjuade en av bildlärarna, var att 
han ibland kopplade sina svar till musikämnet. Detta var på grund av att han var medveten om 
att vi studerar vid en musikhögskola. Om vi inte hade avslöjat vilken skola vi kom från, hade 
han troligtvis svarat annorlunda. 
 
Kreativitet är ett mångtydigt begrepp och dess användning i styrdokumenten kan ifrågasättas 
eftersom begreppet aldrig definieras där. Just en tydligare definition känns viktigt när 
begreppen används i så viktiga och formella sammanhang. Vi märkte redan tidigt i arbetet 
med uppsatsen att vår personliga syn på kreativitet skilde sig åt. Vad vi kommit fram till är att 
vi egentligen bara såg två olika sidor av samma mynt. 
 
Framtida forskning 
För vidare forskning om kreativitet och dess utveckling i skolan kan det vara givande att 
undersöka hur kreativitet egentligen ser ut i klassrummet, det vill säga vilken plats det tar i 
undervisningen. Detta kan man följa genom observationer och intervjuer med lärare. För att få 
ett större djup i en sådan studie, kan det vara intressant att ta reda på om eleverna själva har 
upptäckt begreppet kreativitet i skolan och vad de har för uppfattning om det.  
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I framtiden kommer de estetiska ämnena att få mindre utrymme i skolan. Av den anledningen 
vore det intressant med en fortsatt studie för att se hur kreativiteten fungerar i de ämnena som 
inte är knutna till estetisk verksamhet. Exempelvis kan man välja att forska om matematik 
eller historia, för att sedan jämföra synen på kreativitet med de estetiska ämnena. Intressant 
vore även att undersöka kreativitetsbegreppet ur ett genusperspektiv. Vi tyckte oss se en viss 
skillnad utifrån våra informanters svar även om vi valde att inte ha något fokus på det i vår 
forskning. 
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BILAGA 
 
Intervjuguide för att undersöka lärares syn på kreativitet 
1. Berätta lite om din bakgrund. Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat som 

lärare (bild/musik)?  

2.  I läroplanen och kursplanen talas det om kreativitet och att eleverna ska utveckla sin 

kreativitetsförmåga. Om du utgår från dig själv och kreativitet, vad tänker du in i det 

begreppet och vad är kreativitet för dig?  

3. Tror du att ditt ämne skiljer sig från de andra ämnena när det gäller kreativitet? På vilket 

sätt?  

4. När upplever du att eleverna är kreativa inom ditt ämne? 

5. Hur eller när arbetar du med kreativitet i din undervisning? Beskriv gärna något moment! 

6. Finns det moment som inte är kreativa i din undervisning? 

7. Ser du kreativitet som ett mål eller ett medel i din undervisning? 

8. Upplever du kreativitet som någonting positivt/negativt? I så fall varför? Motivera gärna! 

9. Har du några övriga tankar/funderingar på det vi talat om? 


