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Abstract  
Genom en skriftlig och en gestaltande del ger undersökningen inblick i hur två aktiva 

bildlärare och två bild lärarstudenter förhåller sig till begreppet kreativitet. Undersökningens 

syfte är att få mer kunskap om begreppet kreativitet, då det är ett väsentligt begrepp inom 

bildämnet. Jag har haft semistrukturerade intervjuer med bildlärarna och studenterna där jag 

ställt frågor som handlar om begreppet kreativitet. Deltagarna var ombedda att ta med sig ett 

alster som hen tyckte var kreativt, och sedan förklara varför. Resultatet av undersökningen 

gestaltas genom en egen sammanställning som jag själv har gjort, där jag använt mig av 

bilderna som deltagarna tog med sig till intervjun. I gestaltningen har jag tagit med citat ur 

intervjuerna, och även bilder som jag själv ritat under uppsatsens gång. Undersökningen 

visade att kreativitet beskrevs som något positivt, men också på flera olika sätt. 

Problemlösning och nyskapande nämndes, men när vi pratade om kalkering var inte 

deltagarna lika överens om det var kreativt eller inte. 
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1. Inledning  

1.1 Introduktion 

“När man sen söker jobb så nämns kreativitet ofta, men det står nästan aldrig att du ska kunna 

multiplikationstabellen. Så man verkligen lyfter det som lärare, att många jobb söker kreativa 

personer som kan problemlösa, och det är ju det vi jobbar med på estetämnena.”   1

På detta sätt uttrycker sig en av informanterna i den här studien. 

 
Som blivande bildlärare hör jag ständigt ordet kreativitet i min omgivning. Men vad betyder 

det egentligen? Det beskrivs alltid på olika sätt. Under min skolgång har jag pratat med olika 

estetlärare och dessa konversationer har det alltid slutat likadant. Ju längre konversationen 

blir desto mer otydligt och större känns ordet. Ändå hör jag ständigt att elevers kreativa 

utveckling är så otroligt viktig. Det står i kursplanen för bild i grundskolan att 

“undervisningen ska bidra till att elever utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att 

skapa.”   Att bidra till elevers kreativa utveckling låter som ett ganska svårt jobb, speciellt när 2

ordet kreativitet tolkas och används på så många olika sätt. Jag själv har  fått höra under min 

egen skolgång, under bildlektionerna att jag är kreativ, men hur kan läraren veta det? Min 

egen idé kring kreativitet är att läraren sällan ser hela processen, från idé till färdig produkt, 

och alla stegen där emellan. Majoriteten av allt jag skapar är baserat på något,  det kan vara 

ett verk från en annan konstnär, ett fotografi... ja nästan vad som helst. Om man bara ser en 

del av processen, eller bara slutresultatet så är det lätt att anta eller tycka att personen är 

kreativ. Men kan man kalkera på ett kreativt sätt? Om man gör sin egen version, en parafras 

av ett tidigare konstverk? Vart går gränsen mellan att vara kreativ och kopiera? Det är frågor 

som har fått mig intresserad att undersöka just kreativitet. Under min VFU praktik har jag 

märkt att eleverna ofta tittar på vad klasskamraten bredvid gör för något, och ofta försöker 

rita av. Om läraren introducerar en uppgift och tar med ett exempel på hur slutresultatet kan 

se ut, då brukar några elever göra precis likadant, för att man kanske inte kommer på något 

bättre att göra. Eller att man kanske misstar sig och tror att det är det som läraren vill se. Har 

då läraren bidragit till elevens kreativa utveckling, eller inte? Hur definierar lärare det 

kreativa skapandet? 

1 Ur intervju 2 med lärare. 3/10/2018 
2 Bedömning och betyg: Lgr 11. (2012). Solna: Fortbildning AB/Grundskoletidningen 
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1.2 Bakgrund 
I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, under rubriken skolans värdegrund och uppdrag, står 

det att “skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras 

vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.”  I denna text finns det en 3

tydlig koppling mellan kreativitet och just problemlösning.  

 

I kursplanen för bildämnet i den aktuella Lgr 11 står det, “genom att arbeta med olika typer 

av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.”  Det står också 4

att “undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att 

skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett 

undersökande och problemlösande sätt.”  I kunskapskraven nämns dock inte kreativitet, 5

istället används andra meningar som påminner mycket om kreativitet. Det står att man ska 

pröva och ompröva och att “eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen 

och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i 

bildarbetet”  Jag tror att man har aktivt valt att inte ha med kreativitet, eftersom det är ett 6

ganska komplicerat ord. 
Nationalencyklopedin beskriver kreativitet som att man är frigjord från etablerade perspektiv, 

att man kan skapa något nytt, förmåga till nyskapande.  Det är vanligt att använda ordet 7

kreativitet i dagens samhälle, men har det alltid varit så? Att vara nyskapnade och därigenom 

ha förmåga att lösa problem kan alltså ses som ett sätt att beskriva kreativitet utifrån lgr 11 

och Nationalencyklopedin.  

 

Jag har valt att djupdyka och  försöka ta reda på när ordet tog fäste i läroplanerna. Jag har läst 

igenom kursplanen för bildämnet från 1919 till 1994, och även sökt efter ordet kreativ med 

hjälp av sökfunktionen som finns i PDF dokument. Det finns mycket forskning om kreativitet 

i skolan. Under Tidigare forskning går jag in på uppsatser som jag har haft användning för. 

Vissa av uppsatserna påminner delvis om min egen. 

3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2018. (2018). Skolverket. s 7. 
4 Kursplan - Bild (Grundskolan) 2018. (2018). Stockholm. Skolverket.  
5 Ämnets Syfte - Bild (Grundskolan) 2018. (2018). Stockholm. Skolverket.  
6 Kunskapskrav - Bild (Grundskolan) 2018. (2018). Stockholm. Skolverket.  
7 Nationalencyklopedin, kreativitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kreativitet 
(Hämtad 2018-10-10). 
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I undervisningsplanen för rikets folkskolor 1919 nämns inte ordet kreativ, men just att 

illustrera från sin egen fantasi låter som ett sätt att beskriva kreativitet utan att använda ordet. 

 

Barnen böra huvudsakligen få teckna sådana föremål, som de iakttagit i samband med             

sakundervisningen. Ofta är det härvid lämpligt, att de, om så ske kan, få betrakta det ifrågavarande                

föremålet under eller omedelbart före tecknandet. Finnes så behövligt, bör läraren teckna före på              

krittavlan. Till omväxling med nu nämnda teckning ur minnet böra barnen få till uppgift att ur fantasien                 

illustrera berättelser och sagor.   8

 

I undervisningsplanen för rikets folkskolor, 1955 nämns inte heller ordet kreativ. Fri teckning 

och målnings är något som introduceras  i årskurs fyra och fortsätter hela vägen till årskurs  

nio.  Det står också att eleverna ska måla och teckna motiv från omvärlden och sin egen 9

fantasi.  Läroplanen för bild påminner mycket om den tidigare från 1919, att göra motiv från 10

sin egen fantasi. 

 

I lgr 69 nämns ordet kreativitet bara en gång och det är inte under bildämnet (teckning), utan 

under “Individualisering”.  

 

Ofta fäster man sig i skolan mest vid variationer i fråga om fysiska egenskaper och intelligens, vilka                 

anses relativt lätta att mäta och registrera. I fråga om elevernas intressen, deras sociala egenskaper,               

deras tekniska, manuella och konstnärliga anlag och deras kreativa begåvning är det däremot svårare              

för skolan att göra noggranna iakttagelser och bedömningar.   11

 

Liksom jag nämnde under introduktionen, att det är svårt att se hela processen under 

bildämnet, då blir det svårare för läraren att veta hur eleven har kommit fram till sitt resultat.  

Under Teckning står det att “undervisningen i teckning skall tillvarata elevernas lust att 

uttrycka sig i bild och inriktas på att allsidigt utveckla deras skapande förmåga. Den skall 

därvid ge dem möjlighet att fritt gestalta sina iakttagelser och erfarenheter och att utveckla en 

8 Undervisningsplan för rikets folkskolor: Kungl. Maj:ts kungörelse angående undervisningsplan för 
rikets fokskolor den 31 oktober 1919.. (1923). Växjö: Smålandspostens boktryckeri AB s 79. 
9 Undervisningsplan för rikets folkskolor den 22 januari 1995. Kungl. Skolöverstyrelsen. s 130. 
10 Ibid. s 130. 
11 Sverige. Skolöverstyrelsen., Läroplan för grundskolan. 1, Allmän del, Utbildningsförl., Stockholm, 
1969. s 62. 
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personlig känsla för form och färg.”  Nu har skolöverstyrelsen bytt ut fantasi mot 12

iakttagelser och erfarenheter, men det fria gestaltandet är kvar. 

 

I lgr 80 nämns inte ordet kreativitet, men under bildämnet (teckning) står det att eleverna ska 

tränas att skapa bilder, “stimuleras till egen skapande verksamhet” , det står också att deras 13

“skaparvilja”  ska stimuleras. Orden fantasi och fritt skapande nämns heller inte. 14

 

I lpo 94 nämns ordet kreativitet sex gånger.  I bildämnet står det att eleverna ska “utveckla 

lust, kreativitet och skapande förmåga”, “utveckla kreativt seende, skapar och finner kreativa 

lösningar”.  I de tidigare läroplanerna har ordet kreativitet bara nämns en enda gång. Nu har 15

ordet fått ett genombrott och ersätter delvis ord och begrepp som fantasi eller det fria 

skapandet. 

 

I lpo 94, under rubriken mål att uppnå för alla i grundskolan står det att “Skolan ansvarar för 

att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande 

och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud”.  Samma mening 16

återkommer lite längre ner, under rubriken, mål att uppnå i särskolan . Men under den 17

rubriken står det också att “eleverna ska använda olika uttrycksmedel i upplevelser och för 

kreativt skapande”.  Bildundervisningen förväntades utformas på ett annorlunda sätt, där det 18

kreativa skapandet var extra viktigt för elever i särskolan. 

 

Begreppet kreativitet är idag väsentligt i skolans läroplan och speciellt framträdande i 

bildämnet, därför har jag valt att undersöka hur bildlärare och blivande bildlärare använder 

begreppet kreativitet. Det finns inget förtydligande i läroplanen om exakt vad ordet betyder, 

det är upp till läraren själv att komma på en egen tolkning.  

12 Sverige. Skolöverstyrelsen., Läroplan för grundskolan. 1, Allmän del, Utbildningsförl., Stockholm, 
1969. s 151. 
13 Sverige. Skolöverstyrelsen. (1980-1986). Läroplan för grundskolan: Lgr 80. Stockholm: 
LiberLäromedel/Utbildningsförl.s 69. 
14 Ibid s. 70. 
15 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94. (1994). 
Stockholm: Utbildningsdep. s 55. 
16 Ibid. s 10. 
17 Ibid. s 11. 
18 Ibid s 12. 
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Richard Florida menar  i sin bok Den kreativa klassens framväxt att du föds inte som en 

kreativ person, du förtjänar din  kreativitet genom ansträngande upptäckt som förutsätter 

nyfikenhet och originalitet.  Florida menar att väldigt få personer föds som kreativa, att det 19

är upp till dig att jobba och utveckla din egen kreativitet. Enligt detta tankesätt är kreativitet 

något inlärt, och alltså också något vi i skolan kan lära ut.  

1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att bidra till diskussion och kunskap kring begreppet 

kreativitet.  

1.4 Frågeställningar 
Frågeställningarna undersökningen har utgått ifrån lyder: 

Hur beskriver två bildlärare och två blivande bildlärare ordet/ begreppet kreativitet?  

På vilka sätt beskriver de en kreativ bild? 

 

2. Empiri 
Jag har utfört fyra stycken semistrukturerade intervjuer, två av intervjuerna var med 

verksamma bildlärare, resterande två var med personer som håller på utbildar sig till 

bildlärare. Intervjuerna har spelats in, utvalda delar av intervjun har  att transkriberas. 

Deltagarna fick i uppgift att ta med sig något alster som hen tycker är kreativt. Bildlärarna tog 

med sig ett valfritt alster som hade gjorts utav en av deras elever på bildlektionerna . 

Lärarstudenterna fick välja ett valfritt alster innan intervjun, det var inte tvunget att vara ett 

elevarbete. Sedan fick deltagarna förklara kopplingen mellan alstret och kreativitet. Mitt 

empiriska material består av bilder på de olika bilderna, och intervjuerna. 

 

3. Urval och avgränsning 
 
Jag har valt att intervjua två stycken bildlärarstudenter och två bildlärare därför att jag ville se 

och höra deras egna tankar kring begreppet kreativitet. 

19 Florida, Richard L. (2006). Den kreativa klassens framväxt. Stockholm: Daidaloss. s 102. 
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3.1 Val av deltagare 
Deltagarna som jag har intervjuat har varit två stycken bildlärarstudenter och två stycken 

yrkesverksamma bildlärare som jobbar i grundskolan. Den ena bildläraren undervisar i 

årskurs tre till nio och har undervisat i bildämnet i ungefär sex år. Den andre undervisar i 

årskurs fyra till nio och har undervisat i bildämnet i ungefär tio år. Jag valde att intervjua 

lärarstudenter och lärare eftersom jag nu är student, som efter uppsatsen blir en 

färdigexaminerad lärare. Jag var intresserad av att se om lärarna var överens med studenterna 

om begreppets betydelse, eller om de sa emot varandra.  20

 

4. Metod 
Metoden jag har använt är semistrukturerade intervjuer. Varje intervju tog mellan 15- 25 

minuter och var individuell. Jag valde denna metod därför att den gav mig möjligheten att 

styra samtalet mot begreppet kreativitet, det blev mer av ett samtal med deltagaren eftersom 

jag ibland ställde följdfrågor som inte var planerade. 

Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en färdig lista med ämnen som ska 

behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är emellertid inställd på att vara flexibel när det 

gäller ämnenas ordningsföljd, och – vilket kanske är ännu mer betecknande – att låta den intervjuade 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp. Svaren är öppna och 

betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter.   21

4.1 Bildelicitering 

Eftersom bilder är något som vi som bildlärare förhåller oss till och bedömer så bad jag 

deltagarna att ta med sig varsin bild som de tycker är kreativ, vilket vi sedan pratade mer  

om. Lärarna skulle välja ett elevalster, och lärarstudenterna fick välja helt fritt.  22

4.2 Etik 

Deltagarna är anonymiserade och benämns därför som deltagare 1,2,3 och 4. Jag nämner 

heller inte vilken skola lärarna jobbar i, eller vilken skola lärarstudenterna går i. Deltagarna 

20 Bilaga 1: Intervjufrågor. 
21 Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken. (upplaga 4:1). Studentlitteratur AB, Lund. s.266.  
22 Fors, Vaike & Bäckström, Åsa (2015). Visuella metoder. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. s 120. 
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var ombedda att ta med sig en bild som hen tycker var kreativ, lärarna tog med sig två olika 

elevmappar. De är inte anonymiserade, på dessa mappar står elevens namn och klass. Jag 

valde att inte anonymiserade detta därför att det var en del av varför lärarna valde bilderna, 

som vi sedan pratade om. Jag berättade för deltagarna att det endast var jag som kommer 

lyssna på inspelningen som sedan skulle transkriberas, för att även där hålla deltagarna 

anonyma. 

4.3 Gestaltning 

Min gestaltning är en egen sammanställning av alsterna som deltagarna tog med sig. 

Undersökningen handlar om kreativitet, därför har jag valt att göra något som några 

förmodligen kommer tycka är kreativt och andra inte. Jag har valt att göra det på detta sätt för 

att få åskådaren som tittar på alstret att välja själv, och kanske ifrågasätta sin egen idé om 

kreativitet.  Jag har kalkerat delar av deltagarnas alster, gjort skuggningen på fri hand, utan 

referenser och kombinerat motiven på ett sätt som jag tycker är estetiskt tilltalande. Jag har en 

ganska distinkt stil att teckna, är ett stort fan av skräckfilmer vilket jag försöker få med i mina 

egna alster för att göra det mer personligt. I utställningen kommer det också finnas flera citat 

ur intervjuerna som har med kreativitet att göra. Min ursprungliga idé var att bilderna som 

deltagarna tog med också skulle vara en del av utställningen, så man kunde se kopplingen 

mellan dessa och min egen bild, men jag valde av flera anledningar att inte göra så. Jag fick 

inte tillgång till original bilderna från deltagarna. Jag fick nöja mig med ett fotografi av dessa, 

vilket ledde till att kvalitén blev ganska dålig. Jag kommer gå in djupare på min gestaltning 

under slutdisskusions delen. 

 

5. Teori och tolkningsram  

Göran Linde är professor emeritus i pedagogik, han har arbetat med utveckling av skolsystem 

på nationell nivå. Han har bland annat skrivit en bok om läroplansteori, där han använder 

begreppen utilistisk/ rationell läroplanskod, som poängterar nyttotänkandet. Exempel på detta 

är att skolan har språk och matematik på schemat för att förbereda eleverna att jobba med 

handel och göra andra praktiska uppgifter.  23

23 Linde, Göran (2000). Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur 
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Linde skriver också om det progressivistiska tänkandet i  Deweys anda, där man både jobbar 

mot att skapa beredskap för förändring och att undervisningen ska ha en tydlig 

framtidsinriktning för att skapa jobb.  Att vara en kreativ person ses idag som en bra 24

egenskap, något som många arbetsgivare söker, kreativitet kan anses vara nyttigt att lära sig i 

en föränderlig värld. Bildämnet uppmanar eleverna att jobba kreativt, något som är mer 

begränsat i andra ämnen. 

 

Under intervjuerna återkommer vi till det visuella, bildsemiotik, hur informanterna läser in 

vad de betraktar som kreativt i bilderna. Därför blir också visuella kulturstudier en relevant 

teori för min undersökning: “Visuella kulturstudier omfattar teorier och metoder om 

seendepraktiker som relateras till teknologier för synliggörande och skapandet av kunskap 

om och genom visuell kommunikation. Seende studeras i detta perspektiv som något socialt 

och kulturellt konstruerat.“  Detta perspektiv kan användas för att analysera deltagarnas 25

berättelser både kring de specifika bilderna och hur kreativitesbegreppet därmed kan 

synliggöras som kulturellt och socialt konstruerat.  

 

6. Tidigare forskning  

Jag har studerat tidigare forskning i bildpedagogik samt kandidatuppsatser inom områdena 

musik, slöjd, läroplanshistoria, och hur de förhållit sig till begreppet kreativitet. 

 

Gunnar Åsén har bland annat skrivit en avhandling som heter Bildundervisningen och det 

pedagogiska rummet.   Där går han in på olika traditioner inom bildämnet, ämnets historia 26

och undervisningsprocessen. I sammanfattningen står det bland annat“ ämnets roll i skolan, i 

förhållande till andra mer teoretiska ämnen, har bl a blivit att ge elever tillfälle till avbrott och 

avkoppling eller till arbete som är mindre fyllt av krav på vissa bestämda prestationer eller 

resultat.”  Åsén hänvisar även till Bernsteins begrepp, den osynliga pedagogiken, att det var 27

24 Ibid. s 44. 
25 Konstfack. Forskning. 
https://www.konstfack.se/Forskning/Forskningsledningsgruppen/Visuell-kultur-och-larande/ (Hämtad 
2018-28-10). 
 
26 Pettersson, Sten & Åsén, Gunnar (1989). Bildundervisningen och det pedagogiska rummet: 
traditioner, föreställningar och undervisningsprocess inom skolämnet teckning/bild i grundskolan. 
Diss. av båda förf. Stockholm : Univ. 
27 Ibid. s 268. 
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osynligt för många barn från arbetarklassbakgrund om vad som förväntades. Där det blir 

otydligt för många barn om vad som förväntas och vilka arbetssätt som är legitima. 

 

Att dra kopplingen mellan avbrott och avkoppling till bildämnet tycker jag är intressant, att 

de skriver att det är mindre krav på resultat och prestationer. När det är just detta som många 

har svårt med under bildlektionerna. Att det ibland inte finns några tydliga ramar, vilket kan 

låsa vissa elever. I teoretiska ämnen finns det oftast en exakt beskrivning på hur man ska 

göra. 

 

Rasmus Budny har gjort en kandidatuppsats som heter Kunskap för kreativitet, i ämnet ljud 

och musikproduktion.  Författaren går bland annat in på definitionen av kreativitet, i 28

abstrakten står det att: 

Varje musikgenre har specifika regler och konventioner för hur den ska låta och uppfattas, vilket då 

innebär att man måste ha kunskap om dem för att kunna skriva musik inom den valda genren. Detta 

kan få låtskrivarprocessen att förefalla som ickekreativ, trots att låtskrivande är känt som en konstnärlig 

och kreativ uttrycksform   29

 

I slutsatsen kommer Budny fram till att även om det finns specifika regler så krävs det ändå 

kreativitet för att skapa något nytt. Att kunskapen som låtskrivarna hade ackumulerat under 

många års arbete var till stor hjälp för låtskrivandet. Det står också att ramarna gjorde det 

lättare att skapa musik, eftersom riktlinjerna var så tydliga att utgå ifrån. Att låtskrivarna var 

tvungna att utveckla egna strategier för att stödja sitt  eget skapande och framhäva sin  egen 

kreativitet.  30

 

Anette Johansson har gjort ett examensarbete om den kreativa processen.  Ämnet är slöjd. 31

Studien påminner mycket om min egen. Författaren skriver bland annat om begreppet 

kreativitet, att det är svårt att definiera och att tolkningen blir individuell. “ Kreativitet kräver 

bland annat mod och självförtroende för att våga pröva lösningar och idéer, men även god 

28 Budny, Rasmus.(2015). Kunskap för kreativitet. En undersökning av kreativitet i teori och praktik.  
Ämne/huvudområde : Ljud/musikproduktion. Högskolan Dalarna.  
29 Ibid. s 3. 
30 Ibid s 23. 
31 Johansson,  Anette (2016) Om kreativitet. Hur kreativitet och den kreativa processen kan förstås 
och främjas. Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning. Ämne/huvudområde : Slöjd.  Umeå 
universitet. 
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vägledning och coachning under processen visar sig gynna kreativiteten.”   Detta kan vara 32

intressant i förhållande kring hur lärare uppmuntrar sina elever, detta är något jag kommer 

återkomma till i mina intervjuer. Om hur lärarens goda vägledning och coachning gynnar 

elevernas kreativitet, och motivation.  

 

Roger Sjunner har gjort ett examensarbete om ordet kreativitet i de olika läroplanerna över 

tid.  Sjunner skriver att “syftet med denna uppsats är att utreda begreppet kreativitet och sätta 33

det i relation till den nya läroplanen, för att försöka förutsäga i vilken omfattning kreativitet 

och skapande kommer att få utrymme i denna.”  Sjunner kommer bland annat fram till att 34

skapande och kreativitet får mer utrymme i kursplanen för bildämnet, jämfört med dem andra 

skolämnena. Att kreativitet får mer utrymme stämmer också överens med det som jag tog upp 

under min bakgrund. 

 

7. Bearbetning och analys  

Här kommer jag gå igenom delar av deltagarnas svar från intervjuerna. Rubrikerna har 

tillkommit under uppsatsens gång. Det är inte intervjufrågorna som är rubrikerna. 

7.1 Vad innebär begreppet kreativitet? 

“Oj det blev en fläck... okej, jag får inte bort den, vad kan jag göra av den. Ja... det blir en 

spindel istället! att man hela tiden fortsätter och löser saker.”   35

 

“Det är en fin gräns. Det ska inte vara för flummigt eller för styrt.”  36

 

Detta var några av de kommentarerna som dök upp när vi pratade om hur man som lärare 

utformar uppgifter som har tydliga ramar, men fortfarande tillåter eleven att vara kreativ.  En 

av deltagarna tog upp att man ska ställa öppna frågor inom uppgiftens ramar,  som får 

eleverna att tänka själv, precis som i de teoretiska ämnena, och går sedan in på att man inte 

32 Ibid s 2. 
33 Sjunner, Roger. (2013).  Kreativitet i äldre, nuvarande och kommande läroplan för grundskolan. 
Malmö Högskola. 
34 ibid. s 3. 
35 Ur intervju 1 med lärare. 3/10/2018 
36 Ur intervju 4 med student. 29/10/2018 
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får glömma bort vad man som lärare vill få ut utav eleverna via uppgiften, så eleverna 

åstadkommer eller tränar på de målen man är ute efter. “Tex att rita ett ansikte, sen ska man 

öppna uppgiften så pass att det inte stannar vid det utan att man säger sen skulle man skulle 

kunna sätta ansiktet i rymden, eller att det finns något annat som händer i bakgrunden.”  37

Läraren berättar sedan att om uppgiften är att rita ett ansikte i gråskala och några stycken har 

olika ideér om bakgrund så låter man som lärare eleverna att jobba vidare. Om en annan elev 

känner sig nöjd och inte vill göra någon bakgrund, så är det fortfarande godkänt, då fokus var 

på gråskala och att rita ett ansikte. Eleverna som väljer att fortsätta utveckla sin bild och 

kommer på något kreativ bakgrund har därför större chans att nå de högre betygen, därför att 

jobba kreativt ger högre betyg i bildämnet. 

 

“Om det går fel, att man ser möjligheter istället för för att låsa sig, det var till exempel en trea 

som skulle skriva år tre på sin mapp. Då gjorde hon en trea som blev felvänd men istället för 

att bara ge upp så gjorde hon ett hjärta av det”  38

 

7.2 Den “kreativa bilden” 

De bilderna som informanterna valde att ta med sig 
diskuterades under intervjuerna. Det här är svaren 
på min fråga, varför har du valt den här bilden? 
 
 
Deltagare 1, lärare  
“I  årskurs 5 valde jag att eleverna skulle göra en 

mapp med deras autograf på. Så skulle de sedan dra 

lite gränser för att skapa ytor, med olika mönster i 

varje del, som eleven själv skulle hitta på. Eleven 

gjorde alla möjliga olika mönster och inspirerade 

andra elever, och även fast det inte blev helt klart så 

tycker jag att hen jobbade kreativt, eftersom 

mönstret hittade hon på själv.”  39

37 Ur intervju 1 med lärare. 3/10/2018 
38 Ur intervju 2 med lärare. 27/10/2018 
39 Ur intervju 1 med lärare. 3/10/2018 
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Här har läraren använt sig av en styrd uppgift, och eleven har jobbat kreativt och estetiskt 

inom dessa ramar. Lärare lyfter fram att eleven hittade på sina egna mönster och även 

inspirerade andra elever, vilket läraren tyckte var kreativt. 

 

 

Deltagare 2, lärare 

“Det här var en elev i årskurs 7, det var ganska styrt, 

det skulle vara blockbokstäver som skulle vara i 

perspektiv. Man ser att eleven har tänkt efter, att 

bokstäverna ser dit nitade ut, eleven har löst allting 

själv, med färgsättningen och att det tonar ut sådär 

för att skapa en 3d effekt. Man skulle skriva sin klass 

också, eleven var en av dem få som har fått dit en 

egen lösning, hon gjorde det mer personligt. Att hon 

valde att göra det likt från tetris spelet, eftersom hon 

gillar att spela. Helheten om hur hon har jobbat är 

väldigt kreativ, hon hade en tanke med det hon 

gjorde.”  40

 

Här har läraren  också  använt sig av en styrd 

uppgift,  eleven har jobbat kreativt och estetiskt 

inom dessa ramar, genom att ha en tanke med det 

hen gjorde. Eleven har gjort verket mer personligt, genom att visa sitt intresse för spel genom 

att rita 7A  likadant som byggstenarna faller i spelet tetris. Att kunna jobba kreativt utifrån en 

tydlig ram, att ha kunskap om först och främst om hur man ska jobba för att hålla sig inom 

uppgiftens ramar, och sedan visa på ytterligare kunskap genom att jobba kreativt. Detta 

uttalande står i motsats till att kreativitet kan vara något slumpmässigt och ogenomtänkt. 

 
 
 

40 Ur intervju 2 med lärare. 3/10/2018 
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Deltagare 3, student 

“Jag tycker den är väldigt snygg, det ser väldigt 

stilfull men också lite extrem ut på något sätt. Man 

måste titta ett tag innan man ser vad allt föreställer. 

Jag tycker den är kreativ därför att jag inte sett något 

liknande, och det är verkligen den här typen av konst 

som jag tycker om.”  41

 

Lärarstudenten säger att bilden är kreativ därför att 

den är estetiskt tilltalande. Lärarstudenten säger 

också att hen aldrig sett något liknande, men ändå är 

det den här typen av konst hen tycker om. Vilket 

nästan låter lite motsägelsefullt, men jag tror hen 

syftar på att det är just den här genren inom konst 

som hen gillar. Att det är något nytt inom just den 

genren. Detta är ett helt annat uttalande jämfört med 

vad deltagare 2, här  är motsatsen snarare att det 

icke kreativa är något som är välkänt, som en sett 

många gånger. 

 
Deltagare 4, student 

“Lejon är mitt stjärntecken, jag gillar också djur och 

natur. Det är en hona därför att jag ville ha en 

kvinnlig prägel, något som visar kvinnlig styrka. 

Designen på tatueringen är dotwork  för att den 42

stilen tilltalar mig, mandalan liknar lite en krona 

vilket bygger vidare på temat med kvinnlig styrka 

och även något jag stilmässigt tycker är fint. När 

tatueraren gjorde den så var det bara några få linjer 

41  Ur intervju 3 med student. 27/10/2018 
42  Dotwork är en teknik där man gör massa prickar som  
skuggning, vilket får skuggningen att se mjuk ut från avstånd, 
men inte på nära håll. 
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på stencilen, resten gjorde hon på fri hand, vilket jag tycker är väldigt kreativt. Att våga göra 

något på fri hand när det är permanent var väldigt coolt tycker jag.”  43

 

Deltagare 4 har valt sin egen tatueringen. Lärarstudenten tycker att tatueringen är kreativ och 

estetiskt tilltalande. Hen lyfter också fram att tatueraren jobbade mycket på fri hand när 

tatueringen gjordes, vilket studenten ansåg var väldigt kreativt. Att våga jobba på fri hand när 

det gäller att tatuera antyder att tatueraren är väldigt duktig, erfaren och kanske också kreativ. 

Lärarstudenten tar också upp lite mer personliga anledningar till varför hon har valt motivet, 

vilket fokus var på kvinnlig styrka. Tatueraren har jobbat kreativt därför att det fanns en 

tydlig instruktion, en idé om vad kunden ville ha, så har tatueraren fått med detta och också 

fått in sin egen prägel i arbetet.  

 

 

7.3 Hur mycket styrning kan man ha utan att kreativiteten försvinner? 

 
Att vara tydlig med vad man förväntar sig att eleverna ska göra, och även koppla till målen så 

att eleverna känner att det finns någon anledning till varför vi gör det vi gör, det är något 

lärarna definierar som väsentligt i arbetet med eleverna. Något som också lyfts fram är att få 

eleverna att känna sig delaktiga, att man samtalar med klassen och kanske gör små 

kompromisser för att fler ska bli nöjda. Om en lärare introducerar flera “tråkiga” uppgifter 

som eleverna inte tycker kommer resultatet inte bli bra, men genom elevmedverkan blir 

resultatet bättre...mer kreativt. 

 

När man pratar med lärare om kreativitet så hamnar man också ändå i att det ska vara 

någonting som ska anpassas för en hel klass. Man måste hela tiden förhålla sig till helheten, 

att lektionsupplägget alltid måste vara ganska styrt. 

 

En av lärarstudenterna tyckte att hen själv inte är speciellt kreativ. Deltagaren föredrog 

tydliga instruktioner och att hade prestationsångest i bildämnet under sin egen skolgång.  Om 

uppgiften var för öppen beskrev deltagaren att det var svårt att veta vad som var rätt och fel, 

43 Ur intervju 4 med student. 29/10/2018 
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vilket ofta var tydligare i andra ämnen.   Jag tycker det här är intressant, eftersom när man är 44

lärarstudent tänker man mycket på  hur man vill ha sin egen undervisning. Är det alltid 

eftersträvansvärt  att jobba mot ett kreativt skapande, eftersom man ofta pratar om både och.  

 

Ingen av deltagarna sa heller något om att kreativitet var dåligt på något sätt, det lyftes hela 

tiden fram som något positivt och viktigt, att man ska göra sitt yttersta för att inte hämma och 

istället bidra till elevernas kreativitet. 

7.4 Är det kreativt att rita fint? 

“Men hur många vuxna säger...  jag kan inte rita, jag har hört flera kollegor säga det när dem 

ritar på tavlan att...  Oj… nu blev det såhär, eftersom jag inte kan rita. Då blir det svårt för 

mig att säga att alla kan rita.”  45

 

Läraren lät lite frustrerad när hen sa detta, vilket jag förstår. Eleverna jämför sig ofta både 

med varandra och lärare. Om läraren då säger högt framför klassen att hen inte kan rita, så 

tror jag det är lätt för eleverna att jämföra sig själv med läraren. Även fast läraren kanske inte 

är en bildlärare så har denne mer år på nacken, mer erfarenhet. Om man då häver ut sig såna 

saker, utan att tänka efter tror jag man kan råka hämma kreativiteten och kanske få eleven att 

tänka, varför skulle jag klara av det om inte ens min lärare kan? Det låter också lite som att 

bildlärarens kollega får det att låta som att rita “fint” är kreativt.  

 

“Sen naturligtvis om man premierar dem som gör fint och rätt, om man använder dem orden 

överhuvudtaget, och dem som gör fult och fel, ja då dödar du kreativiteten.”  Som lärare 46

måste man vara väldigt medveten om vilka ord man använder sig av och vad man säger. 

Under min VFU lärde jag mig att det alltid finns något positivt att säga om en elevs resultat, 

något som nästan alltid fungerar är att nämna kontrast, färg, idé, och absolut inte använda ord 

som fint och fult. 

44 Ur intervju 3 med student. 27/10/2018 
45 Ur intervju 2 med lärare. 3/10/2018 
46 Ur intervju 1 med lärare. 3/10/2018 
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7.5 Hur förhåller sig kreativitetsbegreppet till föreställningar om barns 

ålder? 

“Jag tror heller inte små barn jämför sig lika mycket som tonåringar gör med varandra.. barn 

tar upp en penna och bara gör något, bara sådär. Det är svårt att plocka upp en penna och 

tänka.. nu ska jag rita en häst, om jag aldrig ritat en häst. för att man tänker att det måste se ut 

som en häst.”  47

 

Det är just detta som gör det lite mer förvirrande när det gäller kreativitet, eftersom det har 

mer än en betydelse. Är det kreativt för att barn att skapa helt fritt, utan hämningar  och 

planering? Ja det tycker jag, men det är inte samma typ av kreativitet som när man till 

exempel jobbar inom vissa regler och ramar. Båda typerna har problemlösning, men inte 

samma typ. När du jobbar inom vissa ramar måste du hitta på någon sorts lösning för att 

kunna uppfylla kraven som finns. När barn ritar helt fritt och det blir fel eller inte precis som 

man har tänkt sig så kan lösa det genom att ändra idén, sudda eller rita över det som blev fel. 

Det finns inget rätt och fel i detta fall, eftersom ramarna inte existerar. Sen tror jag 

personligen att man behöver mer ramar ju äldre man blir, om ett barn gör fel så blir 

reaktionen ofta att denne är ung och oerfaren, ett barn. Om en vuxen gör fel har man inte 

samma överseende, då man förväntar sig mer.  

 

“Jag vet inte om det är skolan egentligen som dödar kreativiteten, jag tror mer att det är 

verkligheten blir mer o mer tydlig o uppenbar för människan när den utvecklas. när du går in 

i tonåren börjar du lyfta blicken från din egen bubbla och titta  dig omkring o börja jämföra, 

jag tror att du då överhuvudtaget blir mer osäker”  48

 

Deltagarna är enade om att skolan i sig, inte dödar kreativitet, utan att det har mer med livet 

att göra, generellt sätt. Man får mer förväntningar ju äldre man blir, identitetskris och att 

många vill vara en i mängden. Då kanske ungdomar börjar bli lite mer osäker och då kan det 

vara svårt att våga försöka jobba kreativt. Att man överhuvudtaget blir lite hämmad under en 

period, när man går in i tonåren. 

47 Ur intervju 3 med student. 27/10/2018 
48 Ur intervju 1 med lärare. 3/10/2018 
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7.6 Är det kreativt att inspireras? 

“Ibland kan en väldigt kreativ person sitta bredvid en som är lite mer osäker, som ser att den 

kreativa personen gör en gata med tre träd bredvid och tänker då gör jag också det, fast på sitt 

eget papper. Då löser den eleven uppgiften, fast kanske på en lägre nivå”  49

 

Jag förstår hur läraren menar, när jag hörde detta kopplade jag direkt till några teckningar  (i 

samma rum som vi hade intervjun i) vilket satt uppe på ena väggen i klassrummet. Läraren 

har tidigare berättat hur uppgiften var utformad. Uppgiften handlade om perspektiv, många 

av elevresultaten var ganska snarlika. Jag tänker att eleven som läraren pratar om kanske är 

väldigt duktig på att bli klar och fullfölja uppgiften, men det eleven gjorde lät inte speciellt 

kreativt. Om man nu tänker att kreativitet handlar om att vara nyskapande, vilket det inte 

alltid är. Läraren nämner lite kort också betygskriterier , att eleven klarar uppgiften fast på en 

lägre nivå. Richard Florida skrev att man inte föds som kreativ.  Jag tänker att eleven blir 50

skickligare genom görandet och mer  självsäker, vilket bidrar till elevens kreativa utveckling. 

 

En av lärarna nämner också att vissa elever känner sig lite stolta när en kompis väljer att bli 

inspirerad av ens verk, läraren nämner också att det står i läroplanen att man ska ta olika typer 

av inspiration.  “Men det är ju inte kreativt att göra precis likadant… fast det blir ju aldrig 

exakt som originalet så det kanske blir personligt på något sätt ändå.”  Intressant att 51

deltagarna nästan säger emot sig själv i den här meningen, den visar att det är väldigt svår att 

avgöra vart gränsen egentligen går.  Deltagarna är enade om att man har bidragit till elevens 

kreativa utveckling även fast eleven ritar av sin kompis. 

 

“Jag tycker inte är fel att kalkera,  för de mindre eleverna. Att det är en övning som har med 

finmotorik att göra, vissa elever som har det lite svårt blir så himla nöjda ibland när de får 

kalkera någonting.”  Det kom också fram att jobba med kalkering kan vara en bra grund för 52

eleverna i bildämnet, det är svårt att vara kreativ och göra något när man inte har någon aning 

om hur man kan gå tillväga. Om eleven dessutom blir nöjd med resultatet ökar motivationen 

49 Ur intervju 1 med lärare. 3/10/2018 
50 Florida, Richard. (2006). Den kreativa klassens framväxt. s 102. 
51 Ur intervju 3 med student. 27/10/2018 
52 Ur intervju 2 med lärare. 3/10/2018 
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till att fortsätta. Båda lärarna nämnde att det fanns ett samband med att använda sig av 

kalkera och finmotorik, det tog dock inte studenterna upp. 

 

“Jag har jobbat tillsammans med en erfaren lärare så att jag.. fick glida in i hennes erfarenhet 

om vad man klarar i olika åldrar i mognad”  53

 

Som jag nämnde tidigare får eleverna högre, förväntningar på sig ju äldre de blir. Ena läraren 

pratade om att elever också förväntas bli mer skickliga ju äldre de blir i bildämnet.om man 

har en idé som är kreativ, fast utförandet  av denna idé ser mer “barnsligt” ut, som, Om någon 

som i någon yngre årskurs hade gjort verket ser vissa då ser det som något “dåligt” . I 54

bildämnet jobbar man ständigt med att få eleverna att fokusera på sin egen utveckling och 

inte jämföra sig med andra, men det är inte alltid det lättaste. Lärarna tog upp att det fanns en 

koppling mellan kreativitet och ålder, att yngre barn har lättare att jobba kreativt än 

tonåringar. Ibland kan inspiration vara nödvändigt för att det man kallar kreativitet ska 

uppkomma, att man ofta behöver något att utgå ifrån.  

7.7 Gynnar individfokus kreativiteten?  

“Jag kombinerar båda världarna, nya och gamla skolan. Jag har stilleben i årskurs 6, därför då 

är de framme vid att dem kan se abstrakt på en form”  55

 

Läraren går sedan in på att strukturen som fanns i “gamla” skolan var bra, men inte perfekt. 

Läraren berättar att det var mer fokus på slutresultatet, och mycket såg likadant ut, vilket 

läraren såg som något negativt. Men att det fanns väldigt tydliga ramar var något bra, det är 

därför hon berättade att hon kombinerade båda. Läraren pratade sedan vidare om stillebens 

uppgiften, att hen hade utgått från en äldre uppgift och gjort några ändringar. Den ändringen 

som läraren gjorde var att placera flera olika föremål som eleverna fick välja emellan, inte 

bara en fruktskål. Eleverna fick sen välja själv vilket föremål dem ville rita av. I den 

ursprungliga uppgiften så skulle man bara rita av en fruktskål, sen var det färdigt. Läraren 

ändrade slutet på uppgiften och sa att eleverna fick lägga till en egen bakgrund, till exempel 

53 Ur intervju 1 med lärare. 3/10/2018 
54 Ibid. 
55 Ur intervju 1 med lärare. 3/10/2018 
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att föremålet var i rymden. På detta sätt gjorde hon enligt mig en förbättrad version av 

uppgiften, som både är mer stimulerande och kreativ för eleverna därför det finns lite mer 

spelrum, även fast ramarna är tydliga. 

 

“ Ja.. jag tror just när det gäller kreativitet och min syn på det är att.. själva processen är 

viktig, och det går ju inte riktigt ihop med gamla skolan, när det var mer fokus på 

slutresultatet och alla blev stöpta i samma form typ. Idag är det mer fokus på individen, och 

jag tror det gynnar kreativiteten.”  56

 

Att alla blev stöpta i samma form är inte alltid det bästa, då elever är olika och lär sig på olika 

sätt. Självklart kan man inte alltid  ändra hela sitt upplägg bara för att det inte fungerar för en 

elev, men i gamla skolan tror jag dessa halkade efter mer. Nu är det mer individfokus tycker 

jag. Vilket deltagarna också lyfter fram som något positivt. 

 

8. Tolkning och resultat  

8.1 Hur beskriver två bildlärare och två blivande bildlärare ordet/ 

begreppet kreativitet? 

Jag har visat att bildlärare och blivande bildlärare använder begreppet kreativitet på många 

olika sätt, och hur viktigt kreativitet är upprepas flera gånger under intervjuerna. Att vara 

kreativ ses som en styrka, något som är självklart att sträva efter i bildämnet. Att vara kreativ 

innebär enligt deltagarna att man ska fortsätta även om något inte blir helt som man förväntat 

sig, att inte ha “bromsklossar” runt sig själv, att få ut sina idéer på något sätt. Se möjligheter 

och kanske förbättra något som redan finns, vara nyskapande, tänka “outside the box”, våga 

testa och utmana sig själv. “Problemlösning” tas också upp deltagarna. 

 

En av intervjufrågorna som jag ställde var hur kan man bidra till elevernas kreativa 

utveckling. Något som återkom i flera av intervjuerna handlade om uppmuntran och hur man 

formulerar sig. Inte prata om fint och fult, vad är som är rätt och fel, att inte jämföra sig med 

de andra eleverna. Att istället försöka fokusera på sin egen utveckling. Det kom också fram 

56 Ur intervju 4 med student. 29/10/2018 
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att få eleverna att känna sig delaktiga också är något viktigt, så undervisningen inte ser precis 

likadan ut hela tiden. Om man ger eleverna chansen att påverka uppgiften så ökar lusten till 

att sedan jobba kreativt.  

Kreativitet beskrivs på ett flertal olika sätt. I intervjuerna kom det fram att barn blir mer 

hämmade med stigande ålder, men det är inte skolans “fel”. Att det handlar mer om 

tonåringar har så mycket annat att tänka på, och att man håller på formas som person, det 

lyfts också fram att unga barn har livligare fantasi och generellt har mer positiv inställning 

och entusiasm till skolan. 

Budny menar att musiklärare först måste ha kunskaper och ramar för att sedan kunna 

utveckla något kreativt.  Idén om att elever blir mindre kreativa ju äldre de blir står i kontrast 57

till den idén. Jag personligen kan relatera till lärarstudenten, att om det inte finns några ramar 

på uppgiften så blir det svårt att jobba kreativt, för då har man ingen aning om vad som 

förväntas av dig. 

Johansson menar att det krävs självförtroende och mod för att vara kreativ, god vägledning 

och coachningen från läraren kan också gynna elevernas kreativitet. 

 

Vikten av att ha uppgifter med tydliga ramar men fortfarande låter eleven vara kreativ och 

bestämma själv. Vilket deltagare 1 tog upp, med sin egen versionen av stillebens uppgiften. I 

början var ramarna väldigt tydliga, sedan mot slutet blev uppgiften mer fri genom att eleverna 

själva fick välja bakgrunden. 

8.2 Hur beskriver lärare/blivande bildlärare kreativa bilder?  

De alster som lärarstudenterna tog med sig beskrevs med ord som “snygg” och “fint, dessa 

ord använde inte lärarna, de sa också att man inte skulle använda den typen av ord. Jag vet 

inte om lärarstudenterna skulle använda orden i ett annat sammanhang, framför elever till 

exempel.  

Lärarna pratar om att jobba med att kalkera är en bra grund för de yngre eleverna, det är 

något som de kommer ha nytta av i framtiden och kunna bygga vidare på. Vilket står i 

kontrast till att man säger att unga barn är så kreativa, när man skapar fritt utan större 

hämningar eller krav. Här kan kreativitet tolkas som att både det fria skapandet och skapande 

57 Budny, Rasmus.(2015). Kunskap för kreativitet. En undersökning av kreativitet i teori och praktik.  
Ämne/huvudområde : Ljud/musikproduktion. Högskolan Dalarna.  
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inom bestämda ramar är kreativt, vilket blir en del i begreppets komplexitet. Lärarna betonar 

vikten av att ha uppgifter som är styrda, med tydliga ramar men fortfarande låter eleven vara 

kreativ och bestämma själv.  

 

En av intervjufrågorna som jag ställde handlade om “gamla skolan”, där alla blev stöpta i 

samma form och uppgifterna var mer begränsade. En av deltagarna tog upp att det är mer 

individfokus nu, vilket hen tror gynnar kreativiteten.  Jag håller med, genom samtal och att 58

se de enskilda eleverna så kan man coacha och motivera på olika sätt. Vissa elever vet exakt 

vad de ska göra så fort uppgiften introduceras, andra behöver samtala för att komma fram till 

en idé 

8.3 Gestaltande tolkning 
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Här är sammanställningen av bilderna som deltagarna tog med sig till intervjuerna, vilket är 

gestaltningens mittpunkt och fokus. Under intervjuerna frågade jag deltagarna bland annat 

om vad de tyckte om att användningen av kalkering i skolan, vilket ingen av deltagarna hade 

något emot. Men lärarna tog främst upp exempel där yngre elever använde sig av denna 

teknik för att få en bättre grund i bildämnet, som man sedan kunde bygga vidare på. Men 

ingen som siktar på ett högt betyg i de högre årskurserna som använder sig av kalkering, 

vilket indikerar att det att det inte är kreativt att kalkera om man är äldre. Detta var något jag 

ville förmedla genom min bild, att man tydligt kan se att jag har använt mig av kalkering. 

 

Det kom också fram att förväntningarna blir högre ju äldre man blir, vilket kan resultera i att 

man förväntas bli bättre på att till exempel teckna, att man inte ska rita något “barnsligt”. Jag 

försökte förmedla detta genom blommorna högst upp till höger om bilden. Blommorna är 

väldigt enkelt gjorda, som på originalbilden. Jag ville att det skulle vara en tydlig kontrast till 

de två kvinnorna som täcker större delen av bilden, som har är mycket mer detaljer. Är det 

kreativt av mig att rita på det “barnsliga sättet”? Där jag kanske inte visar all min tekniska 

kunskap, är det mer kreativt att visa sin tekniska skicklighet? 
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På detta sätt såg den färdiga gestaltningen ut. Till vänster ser vi bilden jag skrev om  

tidigare, texterna är citat från deltagarna, som jag har plockat ur från delen Bearbetning och 

analys. Dagen innan utställningen kom jag till skolan med bilderna och citaten redo. Hur jag 

skulle få ihop detta till en gestaltning hade jag inte funderat så mycket över, tänkte först se 

vilket material som fanns tillgängligt och använda mig av detta. Lyckades få tag i två svarta 

bordsben som inte användes för tillfället, och en svart masonitskiva. När jag såg skivan 

började jag direkt tänka på en svart gammal skoltavla, som man ritade med vit krita på. Vilket 

var en ganska rolig kontrast, då bilderna som jag har gjort är ganska mörka och obehagliga. 

Något som man inte brukar se på en svart skoltavla. Jag ville att min gestaltning skulle se lite 

grov ut, i både bilderna och inramningen, därför använde jag spikar för att få fast bilderna på 

skivan. Skivan var ganska stor, vilket ledde till att det blev en ganska tråkig och platt svart 

inramning runt bilderna. Detta fixade jag genom att rita olika symboler på fri hand med en vit 

akrylpenna, vilket jag anser gjorde gestaltningen mer komplett och lite mer estetiskt 

tilltalande. 

 

9. Slutdiskussion 
 
Kreativitet nämns inte i betygskriterierna, men det står att eleven ska utveckla egna idéer i sitt 

bildskapande och jobba varierat och idérikt för att nå betyget A i årskurs nio. Eleven som var 

mindre kreativ kan därför inte nå betyget A. Lärare vill se att elever kan jobba kreativt för att 

nå de högsta betygen, vilket visar begreppet och ordets vikt.  

 

Som jag visat är kreativitet ett ord med positiva associationer, men denna studie har visat att 

det samtidigt är ett svårdefinierat och mångfacetterat begrepp. Eftersom ordet förekommer 

sju gånger i 2011 års läroplan är det relevant att föra en diskussion kring begreppets 

användning, både i bildämnet och inom skolan generellt.  Liksom tidigare forskning kring 59

kreativitetsbegreppet har denna studie visat att kunskap, lärarens vägledning och coachning är 

viktigt för elevens kreativa utveckling. 

Dessutom har studien problematiserat kreativitetsbegreppet utifrån ålder, lärarens styrning 

och att inspirera eller inspireras av andra. 

 

59 Läroplan (Lgr11) Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 
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Kreativitet kan ses som en del av en utilistisk rationell läroplanskod som har betonats allt mer 

i skolans läroplan. Lärarna talar om kreativitet efterfrågas i samhället. Mina informanter 

beskriver kreativitet som att det både kan betyda fritt skapande och styrning. Det skulle vara 

intressant med ytterligare forskning som handlar om elevers uppfattning om begreppet, 

eftersom deltagarna svarade olika på vissa av intervjufrågorna. Svaren var inte alltid 

självklara, eleverna kanske har en helt annan tolkning av begreppet. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor 
Vad betyder ordet kreativitet för dig?  
 
Vad är en kreativ elev? 
 
Hur gör man en uppgift som tillåter eleven att vara kreativ med tydliga ramar? 
 
Har man bidragit till elevens kreativa utveckling om eleven ritar samma sak som en kompis 
eller ett exempel som läraren tog upp under introduktionen av uppgiften?  
 
Dödar skolan kreativitet?  
 
Vad är dina tankar kring Gamla skolan, där det var mer fokus på slutresultat och göra 
likadant som alla andra? 
 
Är det kreativt att kalkera? 
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