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Sammanfattning 

Uppsatsen titel Morgondagens skola                                                          

– En studie av Det uråldriga sättet att arbeta 

Kurs  KIN180 Examensarbete i Innovationsteknik 

Författare  Maria Folkesson och Hanna Pettersson 

Handledare  Tommy Torsne 

Bakgrund  Efter en föreläsning av Teo Härén, på Mälardalens 

högskola i Eskilstuna höstterminen 2007, insåg vi att en 

akademisk utbildning nödvändigtvis inte räcker i 

framtiden. Vi har insett att det krävs mer om vi ska 

behålla vår position som ett av de rikaste och mest 

innovativa länderna i världen. Grunden till att skapa ett 

innovativt klimat är kreativa människor och möjligheten 

till kreativ utveckling. 

Syfte Syftet med detta arbete är att påvisa vikten av att främja 

kreativitet i samband med lärande i skolan då vi anser att 

kreativitet kommer att bli ett allt viktigare 

konkurrensmedel i framtiden.  

Frågeställning Om och hur arbetssättet ”Det uråldriga sättet att arbeta” 

främjar kreativitet? 

Innovationsuppdrag Våra tidigare erfarenheter kring studier av kreativitet 

avslöjar ett glapp angående ungdomars kreativa 

utveckling. Vårt bidrag till innovationstekniken är en ökad 

förståelse och kunskap kring ungdomars kreativitet och 

hur denna kan stimuleras samt utvecklas.  

Metod Arbetet består huvudsakligen av teoribildning kring 

kreativitet och lärande. Vi har även intervjuat 

nyckelpersoner ur arbetslaget på skolan samt genomfört 

observationer av elever och undervisning. 

Resultat Resultatet från intervjuer och observationer har vi 

återgett i en löpande text under rubriker med centrala 

teman härledda ur teorin.  
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Diskussion I denna del av arbetet förs en diskussion kring den 

insamlade teorin kopplat till de empiriska studierna. 

Diskussionen följer samma huvudteman som teori- och 

resultatdelen samt lägger en grund för slutsatser och 

rekommendationer.  

Slutsats Vår slutsats är att arbetssättet ”Det uråldriga sättet att 

arbeta” främjar kreativitet genom flera faktorer. 

Arbetslaget på skolan har under en tioårsperiod utvecklat 

ett annorlunda och kreativt arbetssätt som skiljer sig från 

traditionell undervisning. Vi anser att lärarna med stor 

entusiasm och kreativt tänkande skapat en miljö där 

elever ges möjligheten att arbeta kreativt. Inom flera 

områden såsom synen på kreativitet, klimatet i 

klassrummet, lärarnas roll och gruppsammansättningar 

verkar arbetssättet uppmuntrande till kreativitet. 

Nyckelord  Kreativitet, lärande, skola, arbetssätt 
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1 Inledning 

För tjugo år sedan var det endast ett fåtal procent av befolkningen som studerade på 
eftergymnasial nivå. I dagens Sverige är siffran nästan uppe i 50 % av befolkningen.1 Trots 
den höga andelen människor som studerar på högre nivå går fortfarande många arbetslösa. 
En gedigen utbildning är inte längre en garanti för ett fast jobb med bra lön. Vad gör vi när 
inte ens en dubbel examen garanterar sysselsättning? 

“A successful creative economy is one of the government’s priorities, and a key source of jobs 
of the future. The only way that we will compete in these new sectors is trough the talents of 

our people”2 

Så citeras Tony Blair i NACCCEs, The National Advisory Committee on Creative and 

Cultural Education, rapport All Our Futures om framtidens utbildning. Under de senaste åren 

har det sagts att Sverige lämnar den långa traditionen av att vara ett industrisamhälle bakom 

sig och istället allt mer träder in i rollen som ett kunskapssamhälle. I industrisamhället drevs 

ekonomin av en kombination av naturtillgångar och ambitiös arbetskraft. För att som individ 

säkra sin framtid och höja sin levnadsstandard kunde det räcka med en fast anställning på SJ, 

Posten eller någon fabrik och 25 år senare kunde en guldklocka kvitteras ut som tack för 

livslång lojalitet. Idag ser det annorlunda ut, både när det gäller den svenska ekonomin och 

hur unga människor ser på sin framtid och yrkesval. Få unga i Sverige idag ser sig själva 

arbeta på samma arbetsplats livet ut. Efter många år av sämre villkor på arbetsmarknaden och 

stigande arbetslöshet har fler än någonsin tidigare sökt till högre utbildningar. Under lång tid 

nästintill garanterade en akademisk utbildning ett fast och välbetalt jobb samt en möjlighet att 

klättra stadigt på karriärstegen. Sveriges övergång till kunskapssamhälle kan ses som ett 

paradigmskifte och ändrar förutsättningarna för framtiden ytterligare.3 Abraham Maslow 

ansåg redan på 70-talet att människan borde förberedas för en mer komplex framtid; 

”I vår tid har livet fått en betydligt snabbare rytm än förr och det gäller särskilt tillväxten av 
fakta, kunskap, teknik och innovationer. Vi behöver en ny sorts människa, som kan anpassa 

sig till att leva i en föränderlig värld och som har lärt sig att betrakta omvälvningar som 
något naturligt – även när de är oförutsedda. Det samhälle som fostrar sådana människor 

kommer att kunna överleva och det som inte gör det kommer i sinom tid att gå under.”4 

Dagens än snabbare förändringstakt och enorma informationsflöde gör att den globala 

konkurrensen ökar och allt fler människor får tillgång till samma kunskaper. I dagens Sverige 

är dessutom levnadsstandarden hög och få unga drivs av den som motivationsfaktor, det är 

snarare faktorer som personlig utveckling, äventyr och utmaningar som lockar. 

Teknikutvecklingen i dagens samhälle går oerhört fort och det som igår var nytt kan i morgon 

                                                           

1 Westlund, 2002  
2 NACCCE, 1999 ss. 18 
3 Projektplan Teknikens Hus, 2003 
4 Dahlqvist, 1998 ss 16 
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vara gammalt. Detta sätter en enorm press på att utveckla nya produkter, tekniker och metoder 

som kan generera i framgång och lönsamhet.5 

Vad ställer då denna utveckling för krav på samhällets unga och vad får det för konsekvenser 

i val av utbildning och yrkesval? Ulf Boman, omvärlds- och framtidsanalytiker på Kairos 

Future, säger i en intervju med rekryteringssajten CSjobb följande; 

”Den som vill vara attraktiv ska ha breda kunskaper och kunna lite om allt, men samtidigt ha 
någon specialitet. Man ska också ha lätt att anpassa sig och vara flexibel och vara beredd att 

flytta på sig. Samtidigt ska man kunna visa att man verkligen har något att ge, att man är 
kreativ och snabb. Särskilt den som kan leverera transformation, omvandling, förbättring blir 
het. Den som kan hjälpa andra att bli bättre människor, att prestera bättre och så vidare”.6 

Boman tror även att många unga i dag utbildar sig till arbetslöshet, att en gedigen examen inte 

längre är någon garanti för jobb7. Enligt Teo Härén, kreativitetsförläsare och författare, måste 

dagens unga som ska fatta beslut angående utbildning och yrkesval inom de närmsta åren vara 

beredda på att samhället inte längre ser ut som det än gång gjorde. Vidare menar han att det 

krävs mer än bara en examen för att Sverige ska kunna konkurrera med arbetskraft från 

Europa, och då framförallt östländerna. Det krävs kreativa och innovativa individer som kan 

bidra med nya idéer och tekniker som kan föra Sverige framåt.8 Goda akademiska referenser 

är inte längre någon garanti för ett bra arbete. Många företag efterfrågar idag medarbetare som 

är kreativa, som kommunicerar, tar för sig och är flexibla.9  

1.1 Kreativitet allt viktigare 
Kreativitet är något som blir allt viktigare, både i yrkeslivet och i det vardagliga livet. Det 

kommer krävas medborgare som tänker självständigt, har förmågan att se helheten, som kan 

samarbeta samt inhämta kunskap. Kreativitet kommer vara ett nödvändigt verktyg för att 

finna lösningar på problem både inom yrkesliv och inom det vardagliga livet. För att möta 

detta nya kunskapssamhälle krävs en tidsenlig, flexibel och utvecklande pedagogik.10 Det 

behövs nya infallsvinklar och synsätt i skolundervisningen11. Strandberg menar att det är 

viktigt att redan i ung ålder lära sig att vistas i nya miljöer och använda den kreativa förmågan 

till att kunna handskas med de nya situationerna som uppstår. För att detta ska vara möjligt är 

det viktigt att barn får öva sig i självständighet genom att fatta egna beslut. Detta möjliggörs 

genom att uppmuntra eleverna att använda vardagliga, välbekanta saker på nya sätt. De 

metoder som finns i dagens skola är tyvärr för outvecklade för att hjälpa eleverna med detta.12 

I motsats till den traditionella slutledande ”korvstoppningsmetoden” uppmuntrar kreativ 

undervisning studenterna att tänka självständigt, delta aktivt och uttrycka sig fritt. Elever som 

                                                           

5 Projektplan Teknikens Hus, 2003 
6 Myrén, 2004 
7 Ibid. 
8 Härén, 2007 
9 NACCCE, 1999 
10 Steinberg, 1994  
11 NACCCE, 1999 
12 Strandberg, 2006  
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genomgår en utbildning med undervisning som främjar kreativiteten är också mer benägna att 

bli kreativa i sitt yrkesliv.13 

1.2 Bakgrund 
Efter en föreläsning av Härén, på Mälardalens högskola i Eskilstuna höstterminen 2007, insåg 

vi att en akademisk utbildning nödvändigtvis inte räcker i framtiden. Konkurrensen från andra 

länder, särskilt östländerna med Kina i spetsen, gör att vi behöver något mer för att säkra vår 

position i vår ständigt föränderliga omvärld. Som Härén själv sa under föreläsningen;  

”En svensk akademisk utbildning är idag värd 18 kronor i timmen.”14 

Med detta menar han att samma utbud och kompetens som vi har i Sverige även finns 

utomlands men till ett betydligt lägre pris. Vi är av den uppfattningen att många unga idag 

tror, att en högre akademisk utbildning garanterar ett fast jobb och en stabil inkomst. Efter att 

ha studerat tre terminer på innovationsprogrammet, vid Mälardalens högskola i Eskilstuna, 

har vi börjat inse att det krävs mer om vi ska behålla vår position som ett av de rikaste och, 

enligt bland annat vår förre näringsminister Tomas Östros, ett av de mest innovativa länderna 

i världen15.  

Vi vill med detta arbete påvisa vikten av kreativitet i samband med lärande. I samarbete med 

en gymnasieskola, som utvecklat ett eget arbetssätt, vill vi undersöka huruvida detta arbetssätt 

främjar kreativitet eller inte. Under arbetets gång kommer vi att observera undervisningen 

samt arbetslagets planering. 

Vi kom i kontakt med gymnasieskolan i en tidigare kurs i samband med ett 

kreativitetsuppdrag. Under detta uppdrag besökte vi arbetslaget samt eleverna i klassen vid tre 

tillfällen. Upplevelsen på skolan var mycket positiv och vi fick direkt en bra kontakt med 

arbetslaget som ansvarar över den aktuella klassen. Idén till att genomföra examensarbetet i 

samarbete med arbetslaget föddes och inledande diskussioner påbörjades. Arbetslaget 

berättade kort för oss om deras arbetssätt, Det uråldriga sättet att arbeta16, och vi kände att det 

vore intressant att undersöka det närmre. Redan från start visade de intresse och positiv 

inställning till vårt arbete. De har varit mycket tillmötesgående och flexibla gällande 

intervjuer, möten och observationer. Under vår första inbokade intervju presenterade vi för 

vår kontaktperson i huvuddrag examensarbetets syfte och mål. Vi ville dock inte avslöja för 

mycket då vi inte vill påverka resultatet av intervjuer och observationer.  

Anledningen till att vi väljer att samarbeta med en gymnasieskola är att vi tror att den kreativa 

förmågan är hög under denna period av livet men att elever behöver lära sig att använda sig av 

den i större utsträckning. Vi anser att skolan borde utformas på ett sådant sätt den främjar 

denna förmåga och ger verktyg för att bibehålla den livet ut.  

                                                           

13 Horng,. et al., 2005  
14 Härén, 2007 
15 Kammarens protokoll, 2005 
16 Arbeta härleds här ur arbetslagets egen definition av elevernas utförande i skolan. 
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Dessa krafter skapar osäkerhet, rädsla, förnedring, defensivt 

beteende och konkurrens om högsta betygen och guldstjärnor. 

Detta stimulerar människor till att delta för att vinna, inte för att ha 

roligt och utvecklas. Innovationer, motivation och lärandet blir 

lidande. Motivation på grund av externa faktorer ersätter gradvis 

motivationen grundad på inre faktorer, självförtroende och 

värdighet. 

Människan föds med inre 

motivation, nyfikenhet, 

självförtroende och viljan att 

lära. Dessa egenskaper är höga i 

början av livet men avtar på 

grund av de förstörande 

krafterna. 

Livets 

början 

Livets 

slut 

      Förstörande krafter 

• Betyg i skolan/guldstjärnor  

•  Konkurrens mellan grupper av människor 

• Lön efter förmåga (ackord) 

• Suboptimering – var grupp, avdelning för sig 

• Numeriska mål utan metoder 

1.2.1 Kreativiteten genom livet  
W. Edwards Deming i The new Economics menar att vi redan från barnsben förstörs av vårt 

system och förvandlas från att vara kreativa och nyfikna till att bli osäkra, rädda och defensiva 

människor med låg motivation och självkänsla. Vidare menar han att vi från barnsben till dess 

att vi blir gamla minskar vår kreativa och innovativa sida genom skola och arbete. 

Räddningen enligt Deming är att hitta tillbaka till det som stimulerar människors nyfikenhet 

och viljan att lära, hitta den verkliga motivationen. En metod som gör att vi kan behålla vår 

naturliga kreativitet och motivation, som vi enlig honom har med oss sedan födseln, kommer 

krävas. Enligt Deming behövs en förändring i hela samhällsstrukturen, däribland inom 

skolundervisningen. Han menar att individen måste återskapas och människor måste hitta sin 

inre motivation. Istället för att sträva efter högre lön, bättre betyg eller att bli världsledande 

måste vi samarbeta kring problem vars lösning skulle gynna alla. Detta skulle enligt Deming 

skapa fler innovationer, utökad marknad och tillfredsställelse för fler människor, det skulle 

inte finnas några vinnare och förlorare, bara vinnare.17 Figuren nedan visar hur förstörande 

krafter genom livet påverkar motivation, arbetsglädje, innovation etcetera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A. Demings förstörande krafter. 

                                                           

17 Demings, 2000 

Tid 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att påvisa vikten av att främja kreativitet i samband med lärande i 

skolan då vi anser att kreativitet kommer att bli ett allt viktigare konkurrensmedel i framtiden.  

1.4 Frågeställning 
Om och hur arbetssättet ”Det uråldriga sättet att arbeta” främjar kreativitet? 

1.5 Innovationsuppdrag 
Dagens snabba förändringstakt och ökade informationsflöde ställer nya krav på skolans 

pedagogik samt ändrar förutsättningarna på arbetsmarkanden. I detta nya kunskapssamhälle 

tror vi att kreativitet kommer vara ett nödvändigt verktyg för att hantera den komplexa 

omvärlden. Våra tidigare erfarenheter kring studier av kreativitet avslöjar ett glapp angående 

ungdomars kreativa utveckling. Genom att samarbeta med en gymnasieskola och undersöka 

deras arbetssätt hoppas vi bidra med ökad förståelse för vikten av utvecklande av kreativiteten 

hos gymnasieungdomar. Vårt bidrag till innovationstekniken är en ökad förståelse och 

kunskap kring ungdomars kreativitet och hur denna kan stimuleras samt utvecklas. Vi är av 

den uppfattning att Sverige kommer att behöva dessa kreativa och självständiga individer i 

framtiden för att säkra landets position som ett av de mest rika och innovativa. 
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2 Metod 

Vi kommer nedan att redogöra för vårt tillvägagångssätt och val av undersökningsmetoder 
samt litteratur. 

2.1 Avgränsningar och litteratur 
Då kreativitet är ett oerhört komplext begrepp som används inom många olika områden och 

discipliner kan vi omöjligen redogöra för alla definitioner och innebörder. Således är det flera 

stora verk som berör kreativitet som inte använts i detta arbete då vi har gjort ett medvetet 

urval av litteratur som vi anser tillför relevans för vår studie. Vi har valt att avgränsa oss till 

kreativiteten i skolan och undersöka ett arbetssätt som används på en gymnasieskola. För att 

förstå hur kreativiteten kan verka i skolan krävs det enligt oss en grundläggande teoribildning 

kring kreativitet och lärande. Genom att studera hur kreativitet kan främjas i samband med 

lärande och huruvida arbetssättet vi studerar främjar kreativiteten har vi avgränsat oss till 

litteratur som kan härledas till dessa områden. Vi har angripit begreppet kreativitet och dess 

betydelse utifrån olika discipliners utgångspunkter. Medvetet har vi prioriterat en kvantitativ 

teoribildning för att ge en bredare bild av kreativitet och lärande. Följaktligen har vi inte 

kunnat gå in på djupet på de olika inriktningarna inom kreativitet och lärande då detta hade 

bidragit till en alltför omfattande teoribildning.  

Arbetets teoribildning består av böcker, vetenskapliga artiklar, elektroniskt hämtade data samt 

skolverkets utbildningsplaner. En del teori är hämtad från olika databaser och sökmotorer via 

Internet medan andra är beställda genom högskola och bibliotek. Vi har i största möjliga mån 

sökt originalkällor och vetenskapliga artiklar genom högskolas databaser. Även då vi har haft 

som utgångspunkt att kritiskt och opartiskt granska litteraturen är vi medvetna om att vi, via 

vårt urval av litteratur, bidragit till att arbetet kan ha fått en viss vinkling.   

2.2 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa undersökningsmetoder därför att det ger ett brett 

material där många intressanta skeenden, åsikter och mönster kan upptäckas. En kvalitativ 

intervju utmärks bland annat av att enkla raka frågor får komplexa och innehållsrika svar.18 Vi 

har angripit vår frågeställning genom teoribildning, intervjuer samt observationer. 

Teoribildningen har vi sedan försökt att koppla samman med de resultat vi fått från intervjuer 

och observationer. Kontakt med skolan har skett flertalet gånger under arbetets gång via e-

post och telefon. Utöver detta har vi besökt skolan vid tre olika tillfällen, ungefär fyra timmar 

per tillfälle. Vi har valt att besöka klassen under så kallade blocklektioner då arbetslaget under 

en halvdag undervisar klassen tvärvetenskapligt. Under dessa besök har vi dels genomfört 

intervjuer med lärare och dels utfört observationer av undervisningen. Vi har även spenderat 

ett par timmar i skolans övriga lokaler, såsom bibliotek och kafeteria, för att skapa oss en 

känsla av skolans atmosfär samt göra eleverna vana vid våra besök.  

                                                           

18 Trost, 1997 
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2.2.1 Intervju 

Vi har genomfört intervjuer med två berörda lärare ur arbetslaget för att få olika perspektiv av 

arbetssättet. För att hålla skolan och berörda lärare anonyma har vi valt att inte offentliggöra 

deras namn. Vi har dock valt att använda oss av fiktiva namn på de två intervjuade personerna 

för att underlätta för läsaren, de kommer i arbetet kallas Anna och Stig. Innan intervjuerna 

påbörjades erhöll intervjuobjekten ett missivbrev där de informerades om syftet med arbetet 

samt hur vi skulle komma att behandla materialet från intervjuerna, se bilaga A. Intervjuerna 

baserades på centrala teman ur teoribildningen snarare än färdigformulerade frågor. Metoden 

var kvalitativ och således blev intervjuerna öppna19. Intervjuerna var avslappnade och yttrade 

sig mer som diskussioner än utfrågningar. Detta fann vi positivt då många dolda mönster och 

synvinklar yttrade sig. Intervjuerna utfördes i arbetslagets arbetsrum och stundtals närvarade 

elever samt annan skolpersonal.  De hade ingen tidsbegränsning och utrymme fanns således 

för utsvävningar och eftertanke. För att lättare hantera materialet spelades intervjuerna in på 

en MP3-spelare och transkriberades samma dag som respektive intervju genomfördes.  

2.2.2 Observation 

Vi har använt metoden deltagande observation på skolan under två halvdagar på en klass om 

43 elever. En av fördelarna med denna metod är att vi som observatörer får möjlighet att gå in 

på djupet och verkligen förstå vad som händer20. Att observera ett klassrum kan vara svårt då 

miljön är komplex och interaktionerna många och ständiga21. För att underlätta vårt arbete 

skrev vi ner anteckningar och frågor som vi efter lektionerna kunde ställa till den ansvariga 

läraren. Under observationerna utgick vi från den teoribildning som vi läst in oss på och som 

syftar till vad som skapar ett kreativt klimat. Ett av de främsta forskningsbidragen kommer 

från Teresa Amabile, kreativitetsforskare och professor vid Harvard Business School, och 

hennes verk Creativity in context där hon beskriver faktorer som kan främja eller hämma 

kreativiteten. En vetenskapligt bevisad nackdel med metoden är att vi som observatörer 

genom vår närvaro kan påverka händelseförloppet.22 Detta har vi varit medvetna om och 

försökt motverka genom tät kontakt med elever och lärare samt att på raster interagera med 

eleverna. Vi tror att den täta kontakten motverkat att vår närvaro skapat oro och rubbningar i 

de dagliga rutinerna. För att underlätta observationerna samt öka vår förståelse för arbetssättet 

har vi tagit del av undervisningsmaterial samt studerat elevernas texter och anteckningar. Vi 

har koncentrerat oss på att försöka se till de små detaljerna som kan vara avgörande, såsom 

interaktion mellan lärare och elev samt den verbala atmosfären. 

Eftersom observationstillfällena var under två halvdagar fick vi möjligheten att närvara vid 

olika sorters undervisning. Viss tid var lärarledd och annan tid präglades av grupparbeten, 

individuellt arbete samt redovisningar. Detta tror vi medför att undersökningen får ett 

tillförlitligare resultat. 

                                                           

19 Trost, 1997 
20 Ejvegård, 2003 
21 Marshall & Rossman, 2006  
22 Ejvegård, 2003 
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3 Teori 

Aktuell forskning och vetenskapliga artiklar utgör en del av den teoribildning som denna 
uppsats grundar sig på. De flesta författare och forskare är rörande överens om att kreativitet 
är oerhört viktigt samt att det kommer bli ett allt viktigare konkurrensmedel i framtiden. 
Anmärkningsvärt är då att den mesta litteraturen kring kreativitet antingen berör barn i 
förskoleålder eller människor i yrkeslivet. Begränsad litteratur handlar om ungdomar i övre 
skolålder.  Eftersom skolan är en organisation som bygger på ett samarbete mellan elever, 
lärare och skolverk anser vi att mycket av den litteratur, som bygger på kreativitet och 
innovation inom företag, kan appliceras på skolväsendet. Kreativitet och innovationer 
används idag inom företag och organisationer främst som ett verktyg för högre lönsamhet, 
effektivitet samt medarbetares utveckling och välbefinnande. Eftersom utbildning och elevers 
välbefinnande i skolan är av högsta intresse för Sveriges framtid anser vi att det krävs en ny 
syn på skolan, lärande och kreativitet. 

3.1 Begreppet kreativitet 
Olika discipliner inom vetenskapen såsom psykologi, pedagogik och kreativitetsforskning har 

alla olika infallsvinklar och syn på kreativitet och huruvida den är utvecklingsbar hos oss 

människor eller inte. Vi ska här försöka redogöra för några av de mest vedertagna definitioner 

och teorier om kreativitet och hur det kan kopplas samman med lärandeprocessen.  

Begreppet kreativitet är mycket svårdefinierat och används på många olika sätt samt får olika 

innebörd beroende på sammanhang23. Ordet kreativitet har sin bakgrund i det latinska ordet 

creo som betyder skapa eller frambringa. Den litteratur som behandlar skapelseprocessen och 

enskilda individers kreativa förmåga är i stort sett omöjlig att få grepp om.24  

Kreativitetsforskningen är uppdelad i två grundsyner där en del teoretiker tror att kreativitet 

inte kan läras ut, de tror att vi föds kreativa. Däribland Deming som vi nämnde i inledningen. 

De ser kreativitet som något grundläggande hos oss människor med begränsade möjligheter 

till utveckling. Det andra grundläggande synsättet anser att människan föds kreativ och att 

hon snarare behöver lära sig att använda sig av den. Den kreativa förmågan kan utvecklas och 

tränas genom exempelvis verktyg som kreativa övningar.25 På följande sätt definierade den 

sovjetiske psykologen Lev S Vygotskij kreativitet; 

”Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett om det 
skapande är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en 

konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre.”26 

                                                           

23 NACCCE, 1999 
24 Törnqvist, 2004   
25 NACCCE, 1999 
26 Vygotskij, 1995 ss. 11 
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Vygotskij är en av det gamla sovjets genom tiderna viktigaste tänkare och hans bidrag till 

psykologin kan jämföras med tunga namn som Freud och Piaget. Han beskriver 

kunskapsprocessen som en fråga om förhållandet mellan reproduktion och kreativitet.  

Reproduktionen hör ihop med minnet och är en nödvändig förutsättning för tänkandet, men 

det är den kreativa aktiviteten som gör att människan kan skapa något nytt. Vygotskij menar 

att grunden till barns kreativitet ligger i leken eftersom den kreativa förmågan enligt honom är 

fantasin. Han menar att det är genom fantasin som erfarenheter och känslor tolkas och det 

finns ingen motsättning mellan fantasi och verklighet. Ju rikare verklighet, desto mer 

möjlighet till fantasi och samma gäller åt det motsatta hållet. Enligt Vygotskij, i motsats till 

majoriteten av forskare, blir således människan mer kreativ ju äldre hon blir eftersom 

erfarenheterna ökar. Vygotskij anser att utvecklingen av kreativitet sker i samband med att 

barnet utvecklar en medvetenhet och nyansering till skillnad från lekens mer anpassade form. 

Det är under denna lärandeprocess, enligt Vygotskij, som barnet behöver stöd och 

uppmuntran av en vuxen, det är en nödvändig förutsättning för lärandet.27 Matti Bergström, 

finsk professor i hjärnfysiologi, menar också att fantasin är nyckeln till barns kreativitet. Han 

talar om ”hjärnans möjlighetsmoln”. Han menar att fantasi är rörelse i möjlighetsmolnet, en 

lek i det möjligas värld. Bergstöm tror att barn ser sin omgivning genom möjlighetsglasögon 

och prövar hela tiden det möjligas gräns i lekar och sagor. Han menar att människor ständigt 

måste öva möjlighetsmolnet genom att träna sin fantasi.28  

Dagens kreativitetsforskning handlar mycket om kommunikation och tvärvetenskapliga 

möten discipliner emellan. Johansson beskiver i sin bok Medicieffekten om hur möten mellan 

människor från olika kunskapsområden och kulturer kan framkalla så kallade 

skärningspunkter, en punkt där gammalt blandas med nytt och kan ligga till grund för något 

helt nytt.29 Det är dynamiska kombinationer som skapar kreativitet, både i yttre miljöer och 

inuti individen30. Det är därför övningar som brainstorming, tvärvetenskapliga möten och 

utveckling av arbetsteam ofta uppmuntras idag31. Bergström kallar det vardagskreativitet, när 

gamla tankar kombineras på ett nytt sätt eller spinner vidare på och vidareutvecklar idéer32.  

3.1.1 Lateralt tänkande 

Edward de Bono, kreativitetsforskare och författare, myntade begreppet ”den andra sortens 

tänkande” som senare kom att kallas lateralt tänkande. Begreppet lateralt tänkande är i dag 

vedertaget och finns med i Oxford English Dictionary, där det definieras som ”ett sätt att lösa 

problem genom otraditionella metoder eller till synes ologiska metoder”. Enligt de Bono själv 

är det enklaste sättet att förklara vad lateralt tänkande är genom att säga:  

                                                           

27 Vygotskij, 1995  
28 Myrgård, 1997 
29 Johansson, 2005  
30 Vygotskij,1995 
31 Vedin, 2000 
32 Myrgård, 1997  
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”Om du bara gräver djupare i samma hål kan du inte samtidigt gräva ett nytt hål någon 
annanstans.”33 

Han menar att det krävs ett nytt sätt att betrakta omvärlden samt nya sätt att lösa problem; 

”think outside the box”34. I Wikipedias översättning av begreppet förklaras lateralt tänkande 

som ett försök att se problemet ur ett helt annat perspektiv, ett exempel kan vara att ställa sig 

själv frågor som: ”Vad skulle vara den absolut sämsta lösningen på problemet?” eller ”Hur 

skulle jag lösa problemet om jag var en utomjording?”.35 Som vi tidigare konstaterat är 

begreppet kreativitet svårdefinierat och kan betyda olika saker i olika sammanhang. Lateralt 

tänkande har dock enligt de Bono en mycket exakt definition som handlar om att kunna 

förändra begrepp och uppfattningar. Kopplingen mellan lateralt tänkande och kreativitet är 

direkt då lateralt tänkande handlar om att finna nya vägar att lösa problem på. Det är en 

provokation av tankeprocessen där individen utmanar sig själv att tänka nytt.36 

3.1.1.1 De sex tänkande hattarna 
Värt att nämna när det gäller de Bono är hans verktyg och modell för kreativt och lateralt 

tänkande kallad de sex tänkande hattarna. Modellen utvecklades av de Bono och används idag 

av många ledande företag i världen på grund av sin enkelhet och effektivitet. De olika 

hattarna representerar olika sinnesstämningar, känslor och synvinklar att se problemet utifrån. 

Enligt de Bono innebär det västerländska sättet att tänka att vi närmar oss ett problem genom  

att ta ställning och komma med argument. Metoden de sex tänkande hattarna tillåter 

diskussionen att överge argumentationsstadiet och ge rum för en enligt honom mer produktiv 

diskussion.37 

3.2  Kreativitetens fyra delområden 
Kreativitet har traditionellt delats in i fyra delområden, dessa är kreativ produkt, kreativ 

person, kreativ miljö och kreativ process. Många forskare menar att den kreativa processen är 

beroende av ett samspel mellan fantasi och ett logiskt tänkande där fantasin måste styras för 

att leda fram till kreativitet. Den kreativa personen beskrivs ofta som självsäker, flexibel, 

entusiastisk och riskbenägen men även med negativa epitet såsom labilitet. Den kreativa 

produkten är originell och användbar. I den kreativa miljön finns frihet, öppenhet och 

lekfullhet, allt för att stimulera till att generera nya idéer.38  

Då arbetets syfte är att påvisa vikten av att främja kreativitet i samband med lärande valde vi 

att fokusera på den kreativa processen och den kreativa miljön, eftersom vi anser dessa 

delområden mest centrala för arbetet. 

                                                           

33 de Bono, 1994 ss. 52 
34 de Bono, 1994 
35 Wikipedia, 2007 
36 de Bono, 1994  
37 Ibid.  
38 Hoff, 2003  
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3.2.1 Den kreativa processen 

Kreativa processer är aktiviteter där människan går bortom givna föreställningar om hur det 

ska vara, vi bryter invanda rutiner och mönster samt kombinerar bekanta delar till nya 

helheter. Vårt tänkande och handlande inspireras av verktyg såsom ord, mönster, pennor, 

material etcetera. I den kreativa processen sker ett samspel mellan de givna verktygen och den 

kreativa och meningsfulla idén. Den kreativa processen följer en utveckling från idéingivelse 

till färdig produkt där målet stimulerar aktiviteten samtidigt som aktiviteten utvecklar idén. 

Denna process sker parallellt utan en given början eller slut. Den kreativa processen är 

oförutsägbar och det kan därför vara nyttigt att ge utrymme för eftertanke och reflektion.39 

Det viktiga är att förstå att kreativitet inte är en isolerad händelse utan en långtgående 

process40. Den kreativa processen kan ses som en ömsesidig växelverkan hos en individ som 

först är öppen för nya intryck och sedan avgränsar sig för att koncentrera tankeprocesserna. 

De olika faserna kallas divergent och konvergent tänkande och det är viktigt att samspelet 

dem emellan fungerar för att resultatet ska bli konstruktivt.41 I den traditionella skolan 

dominerar det konvergenta, logiska tänkandet42 där det finns ett rätt svar på ett problem. I 

motsats till detta går det divergenta tänkandet ut på att tänka i flera olika banor för att hitta 

många lösningar på ett problem.43 Det divergenta tänkandet tränar fantasin och är grunden för 

det kreativa tänkandet44. Begreppet divergent tänkande myntades 1950 av den amerikanske 

psykologen J.P Guilford och ett klassiskt divergent problem är att komma på så många olika 

användningsområden som möjligt för en tegelsten45.  

Den kreativa processen genomgår flera faser. Dessa faser har olika benämningar, vi har valt 

att använda oss av Murray Gell-Manns, nobelpristagare i fysik, definitioner. Han kallar dessa 

för mättnad, ruvning, upplysning och bekräftelse. I den första fasen, mättnad funderas det 

kring ett problem, lösningen förhindras av hårt förankrade tankemönster. Vad som sker under 

ruvningen är omdiskuterat, en del menar att det är där som det verkligt kreativa tänkandet 

sker, precis innan lösningen infinner sig. Andra tror att det är under denna fas som problemet 

bearbetas av det undermedvetna även då vi själva inte är medvetna om det intensiva 

tankearbetet. En ytterligare teori hävdar att det snarare är under denna fas som fördomar och 

barriärer som stått i vägen luckras upp för att bana väg för lösningen. I den tredje fasen, 

upplysningen, förändras tankemönstret. Här föds idén och nya tankemönster skapas. När det 

nya tankemönstret skapats återstår den sista fasen där det nya tankesättet bekräftas.46 Det är 

viktigt att vara medveten om att faserna inte är lika långa utan att det skiftar från process och 

tillfälle. På samma sätt är det inte säkert att faserna kommer i samma ordning eller är med i 

varje process då de kan hoppas över eller upprepas.47 

                                                           

39 Strandberg, 2006  
40 NACCCE, 1999  
41 Ekvall, 1996 
42 Dahlqvist, 1998 
43 Malmros,  2000 
44 Dahlqvist, 1998  
45 Malmros,  2000 
46 Gell-Mann, 1997  
47 Dahlqvist, 1998 
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3.2.2 Den kreativa miljön 

Miljö kan vara en plats eller ett geografiskt område men det kan även vara ett företags eller 

organisations mentala klimat. Den kreativa processen ställer krav på sin omgivning, oavsett 

vilken miljö vi väljer rymmer den både förutsättningar och hinder för kreativitet.48 Här 

kommer vi nu att belysa de gemensamma egenskaperna i en kreativ miljö.  

3.2.2.1 Den fysiska miljön 
Den fysiska miljön kan bland annat handla om hur grupper av människor är sammansatta. 

Enligt Johansson har tvärvetenskapligt sammansatta team med en stor kulturell mångfald visat 

sig verka främjande för öppna och mer divergenta tankar. Kulturell mångfald handlar inte 

bara om geografiskt skilda kulturer utan även om att en individ skiljer sig från de flesta andra 

i sin omgivning. Det kan handla om olika utbildning, bakgrund och erfarenheter. Människor 

som exponeras för kulturell mångfald blir mer benägna att kritiskt ifrågasätta gränser, regler 

och traditioner samt att utvidga sin referensram. Det är det även viktigt att se till att det finns 

gott om tid då tidspress enligt Johansson påverkar kreativiteten negativt.49 En vanlig 

missuppfattning är att kreativitet endast uppstår under totalt fria förhållanden utan hämningar 

och måsten50. Frihet som innebär att upptäcka samt experimentera är nödvändigt för 

kreativiteten men det är även kunskap, skicklighet och förståelse samt ibland även expertis 

inom ett visst område. För att den kreativa processen ska vara konstruktiv krävs ett ömsesidigt 

beroende av frihet och kontroll.51 Det krävs, för att kunna komma på nya kreativa lösningar, 

att det finns regler och ramar som kan brytas52. Kreativitet uppstår alltså i gränslandet mellan 

ordning och kaos53. Bergstöm menar att den kreativa processen ofta är cyklisk med plötsliga 

hopp från det ena tillståndet till det andra, ordning till kaos, kaos till ordning och så vidare. 

Idéerna kan sedan uppstå i ett tillstånd som närmast kan beskrivas som ett rus, ett förändrat 

medvetandetillstånd.54  

I den kreativa miljön finns en ledare som uppmuntrar självständighet och initiativ samtidigt 

som han eller hon coachar medarbetarna, i skolans fall, eleverna mot målet55. 

Gruppsammansättningar och kulturell mångfald till trots. För att skapa en kreativ miljö är 

även personligheter, känsloläge och attityder viktiga56.  

3.2.2.2 Den mentala miljön 
I Ahrenfelts bok Förändring som tillstånd kan vi läsa om ishockeycoachen Tommy Sandelin 

och hur han beskriver ledarens uppgift som att skapa en miljö där motiverade människor trivs. 

Det är enligt honom ledarens uppgift att skapa en miljö där gruppdeltagarna frivilligt delar 

med sig av sin kunskap, entusiasm och talang. Kreativitet uppstår inte på beställning, det är 

                                                           

48 Törnqvist, 2004  
49 Johansson, 2005 
50 NACCCE, 1999 
51 NACCCE, 1999 
52 Malmros, 2000  
53 Törnqvist, 2004  
54 Myrgård, 1997  
55 Ahrenfelt, 2001 
56 Ibid.  
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istället ledarens uppgift att regissera en situation där deltagarna får möjlighet att se något 

annat än sin vanliga verklighet. Genom detta kan en ny lösning på ett gammalt problem 

uppstå. För att uppnå detta krävs motiverade individer samt en miljö där de uppmuntras och 

tillåts att vara kreativa samt ta eget ansvar. Det är viktigt att upprätthålla en öppen miljö där 

det finns utrymme för idéer och att dessa tas på allvar.57 Enligt kreativitetsforskaren Eva Hoff 

präglas kreativa miljöer ofta av öppenhet, frihet, utmaningar och livlighet. De har även ett 

positivt och öppet klimat för diskussioner och kommunikation.58 I en grupp med bra 

kommunikation blir arbetsklimatet bättre. Gruppen kan lättare fatta beslut, lösa problem och 

ta hand om relationer gruppmedlemmarna emellan.59  

I den kreativa miljön finns en äkta känsla av gemenskap och samhörighet. Det bör även finnas 

en ömsesidig tillit och tolerans60 samt acceptans och utrymme för att begå misstag. Detta är 

viktigt då rädslan att bli förlöjligad eller göra fel verkar hämmande på den kreativa förmågan. 

De bästa resultaten uppnås i en miljö där framgång och misslyckanden belönas likvärdigt och 

där snarare brist på handling ses som negativt. Det är viktigt att arbeta med att bibehålla samt 

förbättra motivationen då den ger oss styrka att fortsätta trots eventuella misslyckanden. Om 

motivationen är hög och vi har ett genuint intresse för det vi arbetar med flödar också 

kreativiteten.61 Enligt Sahlin är det viktigt att uppmuntra och stimulera nyfikenheten på alla 

områden i kreativa miljöer då genuina intressen innebär att en bredare erfarenhetsbas skapas 

vilket är av stor vikt för kreativitet och problemlösning.62 Enligt Ahrenfelt är det viktigt att det 

finns utrymme för reflektion och återkoppling samt att det ges utrymme att ifrågasätta 

etablerad kunskap. En individ som ifrågasätter och kritiserar etablerade tankemönster och 

system kan ibland uppfattas som bråkstake och ett störande moment. Istället borde de 

uppskattas som engagerade och involverade då de lägger ner energi i att orka ifrågasätta. Ju 

fler perspektiv vi tillåts reflektera utifrån desto fler verkligheter kan eleverna ta del av. Det 

mentala svängrummet som uppstår i en miljö där fler infallsvinklar tillåts skapar 

förutsättningar för kreativitet och att identifiera nya vägar.63 Den kreativa miljön är inte en 

detaljplanerad verksamhet. Det finns ett tydligt uppsatt mål men vägen dit är inte bestämd på 

förhand. Att hitta nya metoder och lösningar ingen annan har använt sig av är att vara 

kreativ.64  

3.3 Teorier om lärande  
För att förstå kreativitetens betydelse för lärandet måste vi först definiera vad lärande är och 

sedan se hur kreativitet kan kopplas till dessa teorier. Hur vi ser på lärande är avgörande för 

hur vi ser på kunskap och utbildning.  
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Begreppet lärande är precis som kreativitet inte entydigt utan beror till hög grad på i vilket 

sammanhang ordet används. Verbet lära har i svenskan till skillnad från andra språk som 

utnyttjar ord med samma ursprung en dubbel betydelse. Det kan referera både till det eleven 

gör, lär in, och till det läraren gör, lär ut. Vanligtvis refereras dessutom lärande till elevens 

aktivitet genom att tala om inlärning.65 Forskarna Marton och Booth definierar lärande som 

att uppleva aspekter av världen på ett nytt sätt. För att människan skall kunna urskilja dessa 

aspekter är det viktigt att hon konfronteras med så många upplevelser som möjligt.66 Enligt 

Crain är avsikten med lärande att den enskilda individen skall rustas för att bli en fungerande 

medborgare. Detta menar han är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle och historiskt 

sätt har detta alltid varit ett samhällsintresse.67 Lärande sker alltid, enligt Vygotskij, i ett 

socialt sammanhang där kunskap kommuniceras genom språket68. 

”Som avslutning måste jag betona den speciella betydelsen av att odla skapandet i 
skolåldern. Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att 

orientera sig i framtidens värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid och 
utgår ifrån den är den allra viktigaste funktionen hos fantasin. Och i den mån som det 
pedagogiska arbetets viktigaste uppgift är att styra skolbarnets beteende så att barnet 

förbereder sig för denna framtid, är en  utveckling och övning av barnets fantasi en av de 
viktigaste krafterna i processen att förverkliga detta mål.”69 

Med ovanstående citat avslutar Vygotskij sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen. Det 

framgår tydligt att Vygotskij förespråkar främjandet av kreativitet i skolan och att en av de 

viktigaste uppgifterna för samhället är att ge unga chansen att utveckla sin kreativitet till det 

yttersta. Den allmänna uppfattningen om skolans uppgift är att den ska förmedla attityder, 

kunskaper och färdigheter till eleverna. Det förutsätts också såklart att eleverna ska lära sig 

något i skolan, exempelvis att läsa, skriva och räkna. Skolan ska inte bara förmedla kunskap, 

elevernas lärande skall även bidra till att de växer upp och utvecklas till självständiga 

ansvarsfulla individer. Det finns inte en typ av lärandeprocess som fungerar på alla och 

överallt utan inlärning innefattar många olika processer beroende på vilka som lär och vilken 

aktivitet det handlar om. Teorier om lärande kan inte uträtta några under eller ge en definitiv 

sanning på hur lärare skall gå tillväga för att nå elevers innersta inlärningsförmåga. Det kan 

dock fungera som en hjälp på vägen och bidra till att läraren blir mer medveten om elevernas 

sätt att tänka och fungera under själva lärandeprocessen.70 

Tre centrala inriktningar inom lärandeteorierna är behaviorismen, de kognitiva och de 

sociokulturella teorierna. De kognitiva och sociokulturella teorierna har många gemensamma 

drag och skiljer sig markant från behaviorismens teorier. Medan behaviorismen utgår från en 

uppfattning om intelligens som endimensionell, medfödd och konstant bygger de andra 
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teorierna på nyare uppfattningar om intelligens. De ser på intelligens och lärande som något 

dynamiskt och ett resultat av både ärftliga och biologiska förutsättningar.71 

3.3.1 Behaviorismen 

Behaviorismen är en psykologisk inriktning som utvecklades i USA under första hälften av 

1900-talet. Behavioristerna lånade mycket från filosofiska tänkare som Aristoteles och Locke, 

de anser att sann vetenskap bara kan grundas på sådant som kan mätas. Enligt behavioristerna 

är människan en tom tavla vid födseln, bara ett fåtal reflexer är medfödda. Alla kunskaper 

som en människa har är inlärda genom erfarenheter. Studier av lärande blir därför mycket 

central för behavioristerna. De klassiska behavioristerna betraktar människan som någon som 

reagerar mekaniskt och automatiskt, nästan som en robot. Inom den behavioristiska 

traditionen har det så småningom utvecklats en lärandeteori som grundar sig på betingning 

och associationsinlärning, olika former av belöning och straff är alltså viktiga verktyg för 

läraren enligt denna teori. Ett grundläggande antagande inom den behavioristiska synen på 

lärande är att människan helst strävar efter det som är behagligt och vill till varje pris undvika 

det som uppfattas som obehagligt, det kallas den yttre motivationen för lärande.72 Fram till 

70-talet var behaviorismen den totalt dominerande lärandeteorin och hade stort inflytande på 

sättet att se på kunskap. I slutet på 70-talet började dock lärare och forskare intressera sig mer 

för komplexa kognitiva processer i undervisningen, såsom problemlösning och reflektion. 

Behaviorismen började då ifrågasättas eftersom teorin inte ansågs ge utrymme för dessa 

processer, nya kognitiva teorier var nödvändiga.73 

3.3.2 Kognitiva teorier 

Begreppet kognitiv står för det som har med de intellektuella funktionerna att göra, såsom 

lärande, minne och problemlösning. De kognitiva teorierna är mer inriktade på inre, högre 

mentala processer och står därför på många sätt i kontrast till behaviorismen. Kognitivisteerna 

menar att det är för begränsat att endast se till yttre stimuli och respons. En bärande princip i 

kognitiv teori är människans spontana tendens att tolka och organisera världen runtomkring 

sig. De menar att människan strävar efter att finna mening och sammanhang i tillvaron snarare 

än belöningar av olika slag.74 Enligt dessa teorier är det inte de yttre motivationerna som 

driver människan till att lära utan människans inre längtan efter aktivitet och problemlösning, 

den inre motivationen75. Undervisning som utgår från kognitiva lärandeteorier kallas ibland 

också för kognitiv pedagogik. Utmärkande för sådan pedagogik är att istället för att betrakta 

elever som tomma tavlor som kan fyllas på betraktas de som människor av naturen nyfikna att 

lära sig. Eftersom eleven i det kognitiva lärandeperspektivet själv är aktiv skapare av sitt eget 

lärande är det viktigt att eleven själv utvecklar en effektiv lärandestrategi. Det är också viktigt 

att eleven lär sig om sitt eget lärande, det vill säga lär sig att reflektera över sin egen 

inlärning.76  
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3.3.3 Sociokulturella teorier  

Den viktigaste förgrundsgestalten för de sociokulturella teorierna är Vygotskij. Han 

framhåller att kunskap och lärande skapas socialt, inte individuellt. Först och främst sker detta 

genom att språket bidrar till att forma vårt sätt att förstå världen. De kognitiva och 

sociokulturella teorierna har många likheter men en väsentlig skillnad är huruvida teorierna 

ser lärandeprocessen som en individuell process eller inte. De kognitiva teorierna ser 

lärandeprocessen som en individuell process där eleven själv ska ha kontroll medan de 

sociokulturella teorierna med Vygotskij i spetsen anser att läraren har en stor del i elevernas 

lärande. Vygotskij menar att en viktig uppgift för läraren är att identifiera vilken nivå eleven 

ligger på utbildningsmässigt och sedan anpassa utbildningen en nivå högre än där eleven 

befinner sig. Utbildningen skall alltså ligga ett steg före elevens utbildningsförlopp.77 Detta 

kallar Vygotskij för den proximala utvecklingszonen. Läraren ska hjälpa eleven att utvidga 

gränserna för sin proximala utvecklingszon genom att ge eleven uppgifter med lämplig 

svårighetsgrad.78 Ett utmärkande drag för det sociokulturella perspektivet är intresset för 

lärandets sociala karaktär och sammanhang. Stor vikt läggs vid den språkliga 

kommunikationen och vad den betyder för olika människor i olika sammanhang.79 I Sverige 

är Roger Säljö en stark företrädare för sociokulturell teoribildning kring lärande. Hans 

forskning fokuserar till stor del på språkets betydelse för barns kognitiva utveckling och 

språket som bärare av sociala och kulturella strukturer.80 

3.3.4 Motivation som faktor 

Enligt den amerikanska psykologen Dr. Glasser är motivation en av de absolut viktigaste 

faktorerna bakom lärandeprocesser för barn och ungdomar i skolan81. Amabile menar att det 

är viktigt att skilja på inre och yttre motivation när motivation diskuteras som en faktor till att 

lära och tänka kreativt. Exempel på inre motivationsfaktorer kan vara självförverkligande och 

att ha roligt. Yttre faktorer kan vara belöningar av olika slag eller helt enkelt krav som måste 

efterlevas. Vad som räknas som inre eller yttre motivationsfaktorer kan dock skilja sig 

individer emellan. Vissa finner till exempel konkurrens som hämmande medan andra blir 

sporrade av det och kreativiteten ökar.82 I början av skolgången gör nästan alla elever sitt allra 

bästa samt motivationen att lära är hög. De tycker helt enkelt att det är roligt att gå till 

skolan.83 Enligt Amabile är människor som mest kreativa när de utför något för deras egen 

skull och genom en kreativ aktivitet som de själva finner rolig och meningsfull. När någon 

annan sätter upp krav eller mål som du ska uppfylla kan både kreativitetsnivån och 

motivationen sjunka.84  

Flertalet lärare har någon gång blivit frustrerade över åtminstone en elev som inte tycks kunna 

lära sig exempelvis att läsa. Det tycks inte spela någon roll hur mycket hjälp och resurser som 
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läggs på eleven. Enligt Dr. Glasser diagnostiseras dessa barn alltför ofta med exempelvis 

dyslexi eller någon annan medicinsk förklaring till varför eleven har inlärningssvårigheter. 

Detta kan i förlängningen leda till att eleven identifierar sig själv med att vara dyslexier och 

motivationen till att lära sjunker allt lägre. Det är lättare att vara den ”störande” eleven än att 

finna motivationen till att försöka lära sig. Det som enligt motivationsteorin då händer är att 

bilden av inlärning som tillfredsställande avlägsnas och istället bildas en negativ bild. Därför 

har ett barn som anstränger sig för att lära sig i skolan en mental bild av att lärande är 

tillfredsställande. Dr. Glasser förespråkar en genomgripande förändring av utbildnings-

strukturen då det gäller undervisningssätt och lärarroll samt hur skolväsendet ser till 

lärandeprocessen som helhet. Genom att förstå motivation som en avgörande faktor och 

kunna implementera motivationsteorin i den vardagliga undervisningen tror han att eleverna 

kan komma att ändra inställning till skola och lärande i en riktning som krävs för 2000-talet.85
  

3.4 Kreativitet kopplat till lärande 
”Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att orientera sig 

i framtidens värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid och utgår ifrån 
den är den allra viktigaste funktionen hos fantasin. Och i den mån som det pedagogiska 

arbetets viktigaste uppgift är att styra skolbarnets beteende så att barnet förbereder sig för 
denna framtid, är en utveckling och övning av barnets fantasi en av de viktigaste krafterna i 

processen att förverkliga detta mål”86  

På detta sätt uttrycker sig Vygotskij om pedagogikens betydelse för kreativitet. Ett särtryck 

från svenska skolverket utgör utgångspunkten för en diskussion kring lärande, kunskap och 

skolans uppgifter. I detta särtryck beskrivs det hur skolan ska främja elevens kreativitet och 

att kreativitet ska ses som en dimension av kunskapande, inte som en enskild förmåga. Den 

kreativa aspekten på kunskapandet är att eleverna ska lära sig att nyskapa, se nya aspekter och 

infallsvinklar, gå utanför ramarna samt överge tidigare tankemönster.  Genom att skolan 

främjar den kreativa utvecklingen hos eleverna skapas utrymme för okonventionella tankar 

och lösningar som kan gälla tankar såväl som handlingar. Det fastlås i särtrycket att kreativitet 

är en viktig aspekt av kunskapsutveckling och därmed lärandet, kreativitet kräver fantasi och 

förmåga till ovanliga associationer. Intressant är även att det står att elevens kreativa lösningar 

också borde utsättas för bedömningar av olika slag, eftersom kreativitet räknas in som ett 

naturligt inslag av lärandet och kunskapsutvecklingen. Dessa bedömningar kan enligt 

särtrycket avgöras med hjälp av intellektuella, moraliska, estetiska eller praktiska kriterier.  

Framtidens skola står inför en komplex uppgift. Elever ska förberedas och utbildas till att bli 

självständiga, självförsörjande människor i ett ständigt föränderligt, internationellt och 

mångkulturellt samhälle.87 Fler börjar inse nyttan av att implementera kreativitet i skolan och 

vilka fördelar det drar med sig. På lärarutbildningen vid Jönköpings högskola går det att 

studera en kurs som är speciellt inriktad på att öka förståelsen för hur kreativitet hänger 
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samman med elevers välbefinnande i skolan och hur det i sin tur främjar lärande.88 Det många 

som arbetar med utbildning och lärande frågar sig är hur detta ska gå till, hur är det möjligt att 

genom utbildning och undervisning förbereda unga människor för en komplex framtid? Enligt 

NACCCEs rapport, All Our Futures, behövs det ett helt nytt sätt att tänka när det gäller 

lärande och utbildning av eleverna i skolan och det behövs också en ny lärarroll. De anser att 

kreativitet är nyckeln till detta nya synsätt och att kreativitet måste implementeras i vårt 

vardagliga synsätt och inte längre vara ett begrepp som associeras med ”kreativa” människor 

såsom artister, konstnärer och andra estetiskt lagda yrkesgrupper.89 Anmärkningsvärt är att i 

den senaste läroplanen Lpo94 nämns inte begreppet kreativitet ordagrant men däremot står det 

mycket om lärande. Bland annat står det att skolan har i uppdrag att främja lärande där 

individen stimuleras att inhämta kunskaper. Skapande arbete och lek ska också vara 

väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan har också i uppdrag att förbereda eleverna för att 

kunna orientera sig i en komplex och föränderlig omvärld med ett stort informationsflöde och 

en snabb förändringstakt. Elever ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Detta ska uppnås 

genom drama, rytmik, dans och musik. Skapande bilder och text ska också vara viktiga inslag 

i skolans verksamhet.90 Men hur kan då skolan organiseras för att leva upp till dessa mål och 

riktlinjer? Verkar skolan idag på rätt sätt för att främja lärande och kreativitet?  

3.4.1 Den lärande organisationen 

Som organisation befinner sig skolan ur analyssynpunkt mellan klassrummet och samhället. 

Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap till eleverna.91 Vi ställer oss frågan om 

skolan istället skulle kunna formas till en organisation som lär sig att lära, där den viktigaste 

uppgiften blir att lära elever att lära? Peter Senge, amerikansk forskare och direktör på Center 

for Organizational Learning på MIT Sloan School of Management, försöker med sin bok Den 

femte disciplinen att bygga en bro mellan gårdagens industrisamhälle och kunskapssamhällets 

framväxt.92 Vi har valt att kort presentera de discipliner vi anser mest centrala för skolan som 

organisation. 

Enligt Senge är en lärande organisation skicklig på att ta till sig, utveckla och förmedla 

kunskaper samt att förändra sig genom att tillämpa dessa egenskaper. De flesta skolor, 

universitet och utbildningsavdelningar klarar av att ta till sig, utveckla och förmedla kunskap, 

men att förändra är det inte många organisationer som klarar av. Enligt Senge kan en lärande 

organisation byggas upp med hjälp av fem discipliner. Dessa är Personligt mästerskap, 

Tankemodeller, Teamlärande, Gemensamma visioner och Systemtänkande. Personligt 

mästerskap innebär att individen måste växa och lära samt skapa sig en egen vision och lära 

sig att se omgivningen som den verkligen är. Motivationen att utveckla det personliga 

mästerskapet måste komma inifrån individen själv men kan genom rätt sorts arbetsklimat 

stimuleras och uppmuntras. Den femte disciplinen, Systemtänkandet, utgör själva grunden för 

den lärande organisationen eftersom det innebär en förståelse för hur olika system och 
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processer påverkar varandra samt utgör en helhet. En förutsättning för detta är förståelse för 

hur komplexa företeelser hänger ihop och påverkar varandra. Enligt Senge är det nödvändigt 

att ledare och ledarskap måste förändras för att lärande organisationer skall kunna utvecklas. 

Ett nytt ledarskap måste byggas upp som ett socialt system.93  

3.5 Kreativitet i skolan 
Lärande omfattar många olika processer och vad som finns att lära är oändligt. Därför är det 

orealistiskt att ett klassrum skulle kunna tillgodose lärandets alla mångfalder. Trots detta är 

det just klassrumsmetaforen som blivit den stadigaste pelaren i vårt sätt att se på skola och 

lärande.94 Därför är det enligt oss viktigt att skapa ett klassrum med ett klimat som främjar 

kreativitet och självständighet. Skolans lokaler påverkar i hög grad elevernas lärande och 

kreativa tänkande. Rummen förmedlar kunskap, känslor och förväntningar. Att forma rum 

som underlättar aktiviteter för lärande och kreativitet handlar, enligt Strandberg, om att ge 

eleverna tillgång till hjälpmedel och material som finns i rummet samt att skapa miljöer som 

underlättar för samspel, diskussioner samt eget tänkande.95 

Medan det finns mängder med litteratur som behandlar vikten av ett kreativt klimat på 

arbetsplatser har det inte ännu fått samma erkännande inom litteraturen kring klimatet i 

klassrummet. En av de få forskarna på området, Mary Murdock, professor på Center for 

Studies in Creativity at Buffalo State College, talar om några riktlinjer som kan följas för att 

öka kreativiteten i klassrumsmiljön. Hon menar att eleverna själva, när tillfälle finns, ska ges 

inflytande över sitt lärande och på egen hand utforska och experimentera.96 Enligt Amabile 

bör skolan sträva efter att skapa kreativa miljöer där elever kan utveckla sin kreativa förmåga. 

Arbetsplatser som uppfattas som uppmuntrande till kreativitet kännetecknas ofta av öppenhet, 

frihet samt ett klimat öppet för debatt, stöttande av nya idéer och lekfullhet. Dessa attribut 

borde kunna appliceras på klassrum likväl som på arbetsplatser. Enligt Amabile har studier 

visat att miljön i klassrummet påverkar elevers kreativitet nämnvärt, både den fysiska miljön 

och den mentala. Elevens kontakt och kommunikation med läraren har visat spela en stor roll 

för att öka den inre motivationen, den sortens motivation som ökar kreativiteten.97 Murdock 

tror precis som Amabile på den inre motivationen som faktor och anser att betyg och 

värderingsgrunder kan vara hämmande för kreativiteten. Hon tror att elever måste motiveras 

inifrån och ha viljan att utvecklas. Murdock förespråkar även att skolor undervisar i ämnet 

kreativitet för att öka förståelsen för vad kreativitet är och hur det kan användas på ett positivt 

sätt för lärandet. Kreativa övningar och andra verktyg för att öka det kreativa tänkandet anser 

hon också borde implementeras i skolorna.98 

Enligt Hoff är klimatet i klassrummet, elever sinsemellan och mellan elever och lärare en av 

de viktigaste faktorerna till att främja eller hämma kreativiteten. En lyhörd lärare som lyssnar 
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in elevers idéer, synpunkter och reflektioner samt uppmuntrar dem till att ta eget ansvar har 

visat öka elevers inre motivation.99 Enligt Black kännetecknas det kreativa klassrummet av 

lärare som med entusiasm och fantasi närmar sig nödvändiga ämnen och problem100. Bara när 

läraren själv är villig att skapa kommer eleverna känna sig fria och uppmuntrade till att vara 

kreativa i klassrummet101. Det måste finnas en balans mellan frihet och kontroll, ordning och 

kaos. När elever släpps för fria utan begränsningar kan det leda till att lärandet blir mindre 

kreativt då eleverna inte har någon som leder och utmanar dem.102 

Ofta upplevs elever som fantiserar mycket och spenderar stor tid till att dagdrömma som lata 

och oengagerade men fantasi är en nödvändig egenskap för att utveckla kreativitet. Genom att 

barn och ungdomar ges tid till att ifrågasätta, fundera, fantisera, dagdrömma och reflektera 

stimuleras kreativiteten.103 

Amabile har listat några faktorer som bör finnas i ett klimat som syftar till att främja 

kreativitet och lärande. Hon anser att det bör vara en öppen atmosfär där kommunikationen 

fungerar åt båda håll mellan lärare och elever samt ett klimat där misstag kan göras utan att 

det skapar ångest eller obehag.104 Enligt Black ska eleven känna att det uppskattas om de tar 

risker och vågar försöka. Rädslan att göra fel ska inte överträffa viljan att våga prova.105 

Amabile menar vidare att istället för att fokusera på det som är sämre ska det som är bra och 

positivt lyftas fram, detta för att öka elevens inre motivation till att prestera bättre för sin egen 

skull. Tid måste avsättas för diskussioner och reflektioner och det är viktigt att eleven blir 

medveten om sitt eget ansvar i lärandet.106  

3.5.1 Lärarens roll 

De lärare vi har under skoltiden spelar en viktig roll för vår personliga utveckling och 

påverkar vår syn på auktoritet107. Enligt Dr. Glasser ska läraren förhålla sig gentemot sina 

elever på samma sätt som en chef förhåller sig gentemot sina anställda. Det betyder i 

praktiken att läraren inte ska vara på samma nivå som eleverna och inte jämställa sitt arbete 

med elevernas arbete.108 Det finns dock flera teorier som går i motsatt riktning. Vygotskij 

menar att läraren ska vara ständigt närvarande och är avgörande för elevens kreativa 

utveckling samt lärandeprocess.109 Att definiera lärarens roll som chef eller ledare kan vara 

svårt då läraren, enligt oss, kan inneha de båda rollerna samtidigt. En chef är en formellt 

utsedd person med en position i en organisatorisk hierarki110. Denna definition stämmer väl in 

på en lärare. Ledarskapet bärs upp av entusiastiska följeslagare som är villiga att låta sig 
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styras av ledarens intentioner. Ledaren är helt beroende av medlemmarna i gruppen för att nå 

resultaten.111 Även denna definition anser vi stämmer in på många lärare. 

”Den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål.”112 

Så definierar Arne Maltén en ledare i boken Det pedagogiska ledarskapet. Där beskriver han 

även tre olika beteenden vanliga hos alla former av ledare. Han menar att en ledares insatser 

är beroende av vad ledaren har för yrkesmässiga kunskaper men även ledarens personliga 

egenskaper. De tre specifika ledarbeteendena består av tre sorters handlingar, det målsättande, 

det problemanalyserande och det språkskapande/kommunicerande handlandet. Då det gäller 

lärarens roll för att främja kreativitet blir det problemanalyserande handlandet det mest 

centrala. Maltén beskriver hur detta handlande innebär ett beteende där ledaren stimulerar 

medlemmarna i gruppen till kreativitet och otraditionella arbetssätt, till en sökande och 

experimenterande attityd i lärandeprocessen.113 Enligt Black är det även lärarens uppgift att 

utmana eleverna till att närma sig problem och frågeställningar från olika infallsvinklar samt 

möjliggöra för eleverna att visa sin förståelse för ämnen på deras eget sätt. Hon anser i linje 

med Johansson att det som lärare är viktigt att ge eleven tid att arbeta ostört och i sin egen 

takt.114 

3.5.2 Gruppsammansättningar 

Ett team eller en arbetsgrupp är en grupp människor som arbetar tillsammans för att uppnå ett 

gemensamt mål. Enligt Black kännetecknas en grupp som fungerar bra av individer som kan 

agera både självständigt och tillsammans med andra. En väl fungerade grupp ska ytterligare 

kännetecknas av medlemmar som är öppna för såväl egna som andras idéer, klimatet ska 

präglas av fritt flödande energi och kritiken ska vara konstruktiv och rättfram. I en dåligt 

fungerade grupp råder motsatta förhållanden. Tyvärr räcker det ofta med att en individ i 

gruppen utvecklar revirtänkande, eller liknande beteende som blockerar energin, och hela 

gruppklimatet kan skadas. Alltför ofta slösas energi och kreativitet bort genom maktkamper, 

martyrskap, skvaller och liknande beteenden.115 Dr. Belbin, brittisk forskare och författare till 

boken Management Teams där han skriver om gruppsammansättningar och teamroller. I 

boken redovisar han spännande forskningsresultat om hur medlemmar i grupper interagerar 

med varandra och hur detta påverkar kreativiteten. Dr. Belbin har myntat nio olika teamroller 

som han anser ska finnas representerade i en grupp för att skapa den mest effektiva och 

kreativa arbetsgruppen.116 

Enligt forskarna Martins och Terblanche har tvärvetenskapliga arbetsgrupper visat sig kunna 

öka kreativiteten och det innovativa tänkandet bland medlemmarna i gruppen. En 

förutsättning är att gruppmedlemmarna kan lita på varandra samt känna sig trygga i gruppens 

mentala miljö. I ett grupparbete är det viktigt att kunna kommunicera och hantera varandras 
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olika åsikter samt veta hur konflikter gruppmedlemmar emellan ska hanteras. Förståelsen för 

andra människors åsikter och värdesättandet av den individuella friheten är en viktig process i 

grupparbete samt att lära sig att konstruktivt hantera individuella olikheter.117
 Figuren nedan 

visar faktorer som påverkar gruppklimatet. Ledarens uppgift blir att balansera faktorerna mot 

varandra. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur B. Faktorer som påverkar gruppklimatet, efter Svantesson (1994) i Maltén.118 

3.5.3 Arbetssätt 

Vi finner Vygotskijs syn på lärande och samspel mellan elever intressant. Enligt Vygotskij är 

social kompetens en grundläggande faktor i människors utveckling. Han menar att elevens 

förmågor, intellektuella, emotionella och sociala alla har sina rötter i sociala relationer. 

Vygotskij menar att människors samspel och samarbete inte bara är en metod för att lära och 

utvecklas utan att sampel är att lära och utvecklas. Vidare menar han att barn är inlärda redan 

från barnsben att ha ”saker i huvudet” och hålla kunskap för sig själv. Elever lär sig tidigt hur 

frågor och svar är uppdelade i klassrummet, att den som vet är den som frågar och att den som 

inte vet är den som svarar. De lär sig även att de inte bör viska och hjälpa andra, för det är ju 

fusk och det uppskattas inte i skolan. De flesta elever uppskattar grupparbete men förstår 

enligt Vygotskij inte att det går ut på att hjälpa varandra. Elever vet att det kan vara tungt och 

jobbigt att sitta en hel dag i ett klassrum men de vet inte att de kan och bör byta 

konstellationer och rum ofta. När ett problem uppstår vet de flesta elever någon annan som 

säkert förstår problemet bättre än de själva men inte att de kan fråga om rätt svar. De lär sig 
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tidigt att de ska lära sig vad som står i boken och att de kan fråga sina föräldrar om de kan 

förhöra dem på de rätta svaren. Många elever lär sig med andra ord tidigt läshuvudets 

studieteknik. Vygotskij anser dock att lärande istället borde följa plugghästen, inte läshuvudet. 

Elever ska uppmuntras till aktivitet och att hjälpa varandra. De ska interagera med varandra 

och tillsammans söka svar på frågor och problem. Det du inte har i det egna huvudet får du 

låna av din kamrat, något som ofta kallas just att fuska.119
   

3.5.3.1 Problemlösning  
Som tidigare nämnt förknippas ofta begreppet kreativitet med musik, litteratur, drama och 

andra konstformer. Kreativitet bör dock inte förknippas endast med konst och kultur utan kan 

med fördel appliceras även inom teknik, matematik, språk, historia och andra områden120. 

Men hur skall skolan då arbeta för att främja och tillvarata kreativiteten? Jämfört med 

traditionell undervisning uppmuntrar kreativa arbetssätt eleverna att tänka oberoende, delta 

aktivt och uttrycka sig fritt.121 En av många forskare och författare som poängterar vikten av 

ett problemlösande arbetssätt är Myrgård. Enligt Joseph Renzulli, direktör på national 

research center on the gifted an talented, spelar problemlösning en avgörande roll i den 

kreativa lärandeprocessen. Han menar att nästan alla människor kan lösa komplexa problem 

med rätt undervisning och arbetssätt.122 Med ett problemlösande arbetssätt förbereds dessutom 

eleverna för ett självständigt liv. I NACCCEs rapport All Our Futures betonas elevernas 

förmåga att se problem ur olika perspektiv. Skolan bör ge eleverna möjlighet att sätta sig in i 

olika situationer och se alternativa lösningar.123 Även i den senaste läroplanen poängteras 

skolans uppgift att förbereda eleverna för livet efter skolan;  

 

”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och 
lösa problem både självständigt och tillsammans med andra.”124  

 

Problemlösning går ut på att finna lösningar på problem och hinder som uppstår på vägen mot 

ett uppsatt mål. Det finns olika modeller och verktyg för hur problemlösning bör gå till.125 

Syftet med de olika modellerna är att hjälpa eleverna att styra sitt arbete från utgångspunkten 

mot de uppsatta målen.126 En metod är Buffaloprogrammet som utvecklades av Sidney Parnes 

och Alex Osborn, som utvecklade brainstormingen, 1955 vid Creative Education Foundation 

vid Buffalo University i USA127. I programmet ingår fem steg, dessa är problemformulering, 

faktainsamling, idégenerering, värdering av förslag samt kommunikation av den valda 

problemlösningen128. Problemen kan vara givna från lärare men eleverna kan även formulera 
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egna problem129. Även Maltén anser att denna metod främjar kreativt lärande. Han anser att 

processen sker via en kollektiv inlärning som alla i gruppen bidrar till utifrån kompetens och 

erfarenheter. Sedan gäller det att överföra kunskaper och beslut till verkligheten och 

implementera dem samt utvärdera effekterna.130 En annan modell är De sju stegen som går ut 

på att deltagarna arbetar utifrån ett schema där de stegvis genomgår en process. Processen 

börjar med att eleverna diskuterar och analyserar utgångspunkten för problemet, därefter 

formulerar de arbetsuppgiften som en frågeställning. I nästa steg associerar eleverna fritt 

utifrån utgångspunkten, här kan med fördel brainstorming och tankekartor användas. I det 

fjärde steget sorterar eleverna associationerna för att sedan i steg fem formulera och 

ifrågasätta vilka inlärningsbehov de har. Eleverna ska sedan jämföra dessa med gruppens 

formulerade frågeställning och utgångspunkt. I det sjätte steget inhämtar eleverna fakta som 

analyseras, värderas och sammanställs. Processen avslutas med att gruppen presenterar 

resultatet samt utvärderar arbetet.131 För att få en ökad förståelse för problemet är det positivt 

att använda sig av olika arbetsformer. En sådan kan vara att eleverna använder sig av 

rollbyten för att leva sig in och förstå hur andra människor kan uppfatta problemet.132 

3.5.3.2 The Jigsaw classroom  
Ett annat kreativt arbetssätt är metoden the Jigsaw classroom, utvecklad av den amerikanska 

psykologen och professorn Elliot Aronson. Metoden går ut på att varje elev bidrar med sin 

egen pusselbit till helheten. Aronson beskriver ett experiment där han använder sig av 

metoden the Jigsaw classroom i en grundskoleklass. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle 

lära sig en biografi av Joseph Pulitzer. Eleverna delades in i mindre grupper, vikt lades vid att 

grupperna blev så skiftande som möjligt gällande kön och kulturell bakgrund. Sedan fick 

eleverna en begränsad tid att informera varandra om just deras del av biografin. I slutet på 

lektionen skulle de få ett prov på hela Joseph Pulitzers biografi. För att klara provet var det 

viktigt att eleverna lyssnade uppmärksamt på varandra samt att de kunde sitt eget område väl. 

Efter några dagar med metoden hade eleverna lärt sig att ingen av dem kunde nå ett bra 

resultat utan att vara beroende av övriga elever i klassen. Aronson menade att eleverna hade 

lärt sig att respektera värdet av alla elever i klassen samt att alla elever, oberoende av kön 

eller kulturell bakgrund, har en unik och viktig del att tillföra till deras eget lärande.133 
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5 Resultat 

Vi kommer här att presentera resultaten från intervjuer samt observationer i en löpande text 
där vi utgår från teoribildningens centrala teman.   

5.1 Intervju med lärare 
Vi träffade vår kontaktperson Anna, en av fyra lärare i arbetslaget, som var med och grundade 

arbetssättet ”Det uråldriga sättet att arbeta”. Intervjun ägde rum i arbetslagets arbetsrum 

onsdagen den 21 november 2007 och varade i ungefär två timmar. En kompletterande intervju 

skedde med en annan lärare i arbetslaget, Stig, måndagen den 3 december 2007. 

Tillvägagångssättet under denna intervju skedde på samma sätt som ovanstående och varade 

ungefär en timme. Arbetsrummet där intervjuerna ägde rum präglades av en öppenhet där 

elever och lärare kom och gick.  

Vi väljer att presentera valda delar av intervjumaterialet som vi anser relevanta för vår 

undersökning. 

5.1.1 Arbetssättet  

”Det uråldriga sättet att arbeta” har växt fram under en tioårsperiod med varierande lärare i 

arbetslaget. Anna, personen bakom själva grundidén, hade alltid haft en vision om ett 

tvärvetenskapligt arbetssätt där olika ämnen skulle integreras med varandra och bidra till en 

ökad förståelse. Idén till arbetssättet uppkom under en tid då en mycket duktig lärare, populär 

bland elever och kollegor, skulle sluta. För att förhindra detta utvecklade Anna ett spännande 

och roligt arbetssätt som denna lärare inte kunde motstå.  Till en början var endast de två 

lärarna och ett ämne knutna till arbetssättet. Allteftersom utvecklades arbetssättet och 

ytterligare två lärare anslöts till arbetslaget, däribland Stig. Idag är arbetssättet 

tvärvetenskapligt mellan de tre ämnena svenska, historia och samhällsvetenskap. Vilka ämnen 

som är involverade varierar från år till år. Arbetslaget ser gärna att så många ämnen som 

möjligt är knutna till arbetssättet, exempelvis var även datakunskap involverat i den förra 

årskullen. Arbetslaget följer samma klass under gymnasiets tre år vilket innebar att de under 

vårt samarbete undervisade en etta. Anna beskriver själv arbetssättet som ”Det uråldriga 
sättet att arbeta” eftersom hon själv anser att det är ett självklart sätt att arbeta på. Hon 

upplever inte arbetssättet som nyskapande eller modernt och därför namngav hon det ironiskt 

med epitetet det uråldriga. När Anna beskriver arbetssättet använder hon en metafor i form av 

en komposthög;  

   ”Vi har en komposthög som vårt motto. Tillsammans bygger vi om vår komposthög, vi 
hjälps åt och skojar under tiden. Tillsammans kommer vi på något annat vi kan göra. Det är 

det naturliga sättet att jobba på.” 

Anna säger samtidigt att hon tror att skolan och samhället är moderna onaturliga 

konstruktioner som vi alla är främmande inför. Hon menar att förr var världen mer sluten, allt 

var ordnat och hade sin givna roll. Skolan hade som uppgift att analytiskt plocka isär helheten 
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och skapa förståelse. Enligt Anna har dagens skola en ny uppgift, världen är inte längre 

sluten. Fortfarande måste dock skolan förmedla kunskapen att kunna samarbeta, förmågan att 

kunna sammanfoga delar till en helhet är idag en viktig egenskap. 

Målsättningen med arbetssättet är att eleverna ska lära. Anna menar att undervisningen 

periodvis måste vara ”grå” och konventionell. Lärarna försöker tillsammans med eleverna 

komma överens om att ”nu fan lär vi oss det här”. De försöker helt enkelt vinna diskussionen 

i klassrummet och övertyga eleverna om varför just det aktuella momentet är viktigt och 

nyttigt att lära sig.  Undervisning kan inte alltid vara spektakulär och ”ball” utan ofta handlar 

det om hårt arbete för att lära förklarar Anna.  

5.1.1.1 ”Det uråldriga sättet att arbeta” 
Arbetssättet går ut på att undervisningen är uppdelad kring projekt och teman där tidsåtgång 

och innehåll varierar beroende på projekt.  I ingångskedet av ett nytt projekt introduceras de 

tre ämnena var för sig med traditionella lektioner och informationsinsamling. Generellt tar 

denna period en till två veckor. Därefter delar lärarna upp eleverna i grupper där de ställs inför 

ett problem som de gemensamt ska lösa. Problemet formuleras av lärarna eller så görs en 

uppgift på sådant sätt att eleverna själva måste formulera problemet. Den röda tråden i 

problemformuleringen är att det handlar om att sammanfoga och kombinera. Gruppuppgiften 

ska produceras under två till tre veckor. Stig förklarar att de föredrar fler kortare projekt under 

terminen än några få långa, då han anser att längre tid inte behöver genera ett bättre resultat. 

Anna och Stig påpekar att de gärna förändrar sina arbetssätt och hur de gör uppgifter. De 

gillar att prova nya sätt att göra saker på och gör sällan exakt likadant två gånger.  

Under grupparbetet övas eleverna i att göra överbryggningar mellan olika områden och 

ämnen. Det kan ofta handla om uppgifter där eleverna ska ta ställning för eller emot 

någonting. Ett exempel kan vara ”visa på hur allting bara blir sämre”, eller, ”visa på hur 
allting bara blir bättre”. Anna förklarar att målet är att eleverna ska förstå sammanhang, se 

en helhet och utveckla en förmåga att se saker ur en annan synvinkel än deras egen. Att arbeta 

med känslor blir viktigt. 

Projekten avslutas med att eleverna arbetar individuellt, ofta med något de själva finner 

intressant, relevant eller viktigt. Under detta steg finns utrymme för reflektion och 

återkoppling, ofta kan eleverna sjunka in i sig själva menar Anna. Hon menar vidare att 

eleverna således kan stärka sina egna positioner. 

5.1.2 Kreativitetsbegrepp och lärande 

Anna förklarar att arbetslaget anser det viktigt att eleverna får lära sig att sammanfoga och 

kombinera olika ämnen till en helhet. De ska uppmuntras att reflektera och se saker ur olika 

perspektiv. Genom att se problem från olika utgångspunkter och sätta sig in i andras 

situationer menar Anna att tankar och känslor väcks till liv. Hon tror att känslan är en oerhört 

viktig del av både lärande och kreativitet. Själv anser hon att deras arbetssätt till stor del 

påminner om Matti Bergstöms begrepp vardagskreativitet, att sammanfoga och kombinera 

gammalt med nytt och åstadkomma nya tankar. Anna tror att kreativitetsbegreppet ibland kan 

ersättas med ensamhet och övergivenhet. Hon tror inte på arbetsformer där elever har mycket 
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tid avsatt för självstudier. Hon tror att elever behöver en lärare som är med dem under 

lärandeprocessen och visar riktningen. Elever behöver enligt Anna lärare som ställer problem 

och relativiserar kunskapen samt utmanar tanken. 

Anna menar att en elev kan vara kreativ under en lektion även då eleven till synes lyssnar och 

”bara antecknar”. Massor kan hända i tanken, associationer bilder och så vidare. Bara föra att 

en elev sitter tyst kan den fortfarande vara ifrågasättande i tanken. Vidare menar Anna att 

reflektion är en nödvändig och enormt viktig del av lärande. 

5.1.3 Ledarskap 

Stig berättar att arbetslaget medvetet arbetar för att förhindra hierarki såväl lärare emellan 

som mellan lärare och elever. Enligt Stig arbetar de med att skapa en prestigelös miljö där 

lärare och elever samverkar på samma nivå. Anna menar att kreativitet kan kopplas till roller 

och att det är viktigt att elever och lärare är jämställda. En förutsättning för detta är enligt 

henne att läraren sköter sin position professionellt och att eleverna gör detsamma. Hon kallar 

det att eleverna utvecklar sitt ”elevyrke” och att lärarna utvecklar ett ”läraryrke”, det gäller 

att samverka. Anna menar att rollerna ibland kan kännas ombytta och att eleverna istället 

håller reda på lärarna. Vidare berättar hon att det handlar om att alla är på väg i samma 

riktning, det gäller att hjälpas åt för att nå målet. Det är viktigt att lärarna inte tar på sig att 

göra elevernas arbete utan koncentrerar sig på att sköta sitt jobb. Det här markerar arbetslaget 

tydlig för eleverna. Följden av detta blir att en stor del av eleverna tar mycket eget ansvar över 

sitt lärande berättar Anna. Stig menar att tid och engagemang gentemot eleverna är viktigt för 

att få dem med sig. Anna uttrycker sig på följande sätt; 

”Det gäller att övertyga eleverna om att vårt sätt att arbeta på är det mest vettiga och få dem 
att känna att de varit delaktiga i beslutsprocessen”. 

Anna tror att dagens ungdomar har för få tänkande vuxna omkring sig eftersom hon anser att 

det är viktigt med många lärare i klassrummet. Vidare menar hon att bästa sättet att få elever 

dynamiska i sitt lärande är att själv som lärare vara det. Hon förklarar det på följande sätt;  

”Kreativa lärare skapar kreativa elever, vi sätter en kod i beteende” 

5.1.4 Motivation 

Stig och Anna tror inte att det finns något arbetssätt som verkar som en ”mirakelkur” på alla 

elever. De menar att om brist på motivation härleds av inlärningssvårigheter går situationen 

att rädda med tid och engagemang. Är det däremot en elev som saknar den inre motivationen 

att lära måste hjälpen komma från eleven själv. De tror att elever själva måste ”äga” sin 

utbildning och det hjälper inte att som lärare vara ”snäll”.  

Anna tror inte att det går att samla elevens alla prestationer genom endast 

provskrivningsresultat utan anser att betyg ska baseras på en hel kurs. Eleverna måste få 

chansen att visa att den kan hantera kunskapen. Detta möjliggörs endast genom att eleverna 

får visa prov på kunskapen att kunna sammanfoga, menar hon. Kan eleven till exempel foga 

samman historia med dagens samhälle visar eleven förtrogenhet i historia. Enligt Stig kan 

detta bli svårt att visa endast genom prov. Anna tror att för att bibehålla elevernas motivation 
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måste eleverna få vara sig själva. Som lärare är det viktigt att hitta nyckeln till eleverna och 

veta vilka just de är. Flexibilitet och kommunikation blir således viktigt enligt Anna. 

Enligt Anna finns det en del elever som är väldigt ”facitstyrda”, speciellt det första året på 

gymnasiet, men hon ser inte något större fel med detta. Hon menar att många elever är väldigt 

fokuserade på att få höga betyg och bra resultat och att ”göra rätt” är viktigt för dem. 

5.1.5 Ordning och kaos 

Stig och Anna hävdar båda två att det är arbetslagets planering som är grunden till hela 

arbetssättet. Lärarna planerar i andra faser av arbetet än vad andra arbetslag på skolan ofta 

gör. Det är väldigt lite planering i början av projekten utan de väntar med planeringen in i det 

sista. Inför varje projekt sätter lärarna tillsammans upp en målbild att arbeta mot men det 

finns ingen ”färdigsnitslad” bana att följa. Figuren nedan illustrerar hur vägen från projektets 

start till mål kan se ut. 

                Start:         Mål 

 

 

 

Figur C. Exempel på projektets arbetsriktning. 

Medvetet är uppgifterna som grupperna tilldelas ofta öppna för tolkningar vilket gör att 

eleverna inte direkt vet exakt vet vad som ska göras. Stig och Anna menar att detta speglar 

verkligheten, det finns inte alltid ett givet rätt svar. Poängen med att planera väldigt lite i 

ingångsskedet är att undervisningen blir väldigt flexibel och riktningen kan ändras under 

projektets gång. Stig uttrycker det såhär;  

”I ingångsskedet av arbetet märker vi som lärare av vart eleverna står och kanske vad de 
behöver arbeta mer med. Detta kan vi ha i åtanke vid nästa undervisningstillfälle.” 

Figuren nedan visar händelseförloppet under ett projekt och balansen mellan ordning och kaos 

enligt Stig. 

 

 

 

 

 

 

Figur D. Balansen mellan ordning och kaos 

ORDNING 
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Första delen av projektet präglas av ordning då ämnena introduceras. I första stadiet av 

grupparbetet finns ofta en antydan till kaos. Ovisshet råder i grupperna och förvirring kan råda 

hos eleverna. Som en elev uttryckte det i sin loggbok till Anna;  

”Hej hej. Starten var lite seg, vi förstod inte direkt vad vi skulle göra. Men efter ett tag blev vi 
mer och mer öppna för varandras idéer. Det fanns många olika idéer som slutade med att vi 

inte visste vad vi skulle skriva. Men mot slutet fick vi i alla fall mycket gjort.” 

Efter en tid stabiliseras grupparbetena och därmed ordningen. Inför den individuella uppgiften 

kan kaos återigen prägla arbetet då eleverna måste ta personlig ställning, men i och med 

reflektion och återkoppling återställs ordningen.  

Under projektets gång råder ofta liknande perioder av ordning och kaos hos lärarna menar 

Anna och Stig. Enligt Stig är målsättningen med denna balansgång mellan ordning och kaos 

att eleverna ska förberedas för verkligheten. Att lära sig hantera kaosartade situationer 

motverkar att elever blir ”facitstyrda” samt att de lär sig att det kan finnas mer än ett rätt svar. 

5.1.6 Den fysiska miljön 

För att skapa bra och väl fungerande grupper anser Anna och Stig att det är lärarnas uppgift 

att dela in eleverna eftersom de ofta har en tanke bakom gruppsammansättningarna. Anna 

berättar att de för diskussioner huruvida ”loken” skall vara i samma grupp eller inte, behöver 

någon elev draghjälp?  

Eleverna får själva bestämma var i klassrummet de vill sitta och har möjlighet att byta plats 

mellan lektioner. Dessutom har arbetslaget alltid minst två klassrum bokade samt grupprum 

vilket gör att eleverna har stora valmöjligheter ifråga om var de vill studera. Vanligtvis brukar 

ett klassrum användas för grupparbeten där det är tillåtet att samtala och interagera friare. Det 

andra klassrummet är avsett för studier som kräver mer koncentration eller helt enkelt för 

elever som har lättare att lära när det är tyst och lugnt. Stig tror att elever har olika 

förutsättningar att lära och genom större valmöjligheter tillgodoses behoven bättre. Anna och 

Stig poängterar att det dock är viktigt att en lärare är närvarande i varje klassrum för stöd och 

styrning. Eleverna har också tillgång till att använda datorer och andra medier i sitt arbete.  

5.1.7 Den mentala miljön 

Eleverna uppmuntras till att uttrycka sin åsikt angående arbetssätt och uppgifter samt får 

gärna komma med konstruktiva förslag på ändringar eller helt nya uppgifter. Anna tror att 

eleverna lärt sig mycket om hur konstruktiv kritik ges och mottas genom att studera hur 

lärarna i arbetslaget beter sig gentemot varandra. Anna och Stig påpekar att de är noga med att 

visa eleverna att människor kan ha skilda åsikter men att meningsskiljaktigheter går att lösa 

konstruktivt. Det pågår ständigt en öppen dialog mellan lärare och elever om hur 

undervisningen skall bedrivas och vilka metoder som fungerar bäst. Stig menar att det yttersta 

målet är att eleverna ska vara med och bestämma projektets väg från start till mål. 

Stig förklarar att arbetslaget försöker undvika revirtänkande, både inom arbetslaget samt 

gentemot andra lärare på skolan. De försöker att reflexmässigt säga ”JA” på förslag och 

undviker att svara nekande eller kompromissa. Om någon i arbetslaget eller övriga kollegor 
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på skolan kommer med en idé är målet att responsen skall vara positiv. Stig menar vidare att 

det varierar vem av lärarna i arbetslaget som är den ”drivande” under olika perioder vilket 

medför ett högt tempo eftersom en alltid orkar köra för fullt. Detta gör att studietakten för 

eleverna kan bli mycket hög och därför är arbetslaget noga med att lägga in pauser och tid för 

reflektion och återkoppling vilket de alla är övertygade om är nödvändigt för lärandet.  

De fyra lärarna i arbetslaget har varsin fjärdedel av klassen som de brevväxlar med i en 

såkallad loggbok en gång i veckan. Oftast får eleverna ett givet tema att skriva utefter men 

utrymme ges också för fria tankar och reflektioner. Anna och Stig anser att detta är ett perfekt 

tillfälle att lära känna eleverna och få förståelse för var de befinner sig lärande- och 

mognadsmässigt.  

5.2 Observation 
Observationerna av klassen skedde vid två tillfällen, båda halvdagar. Under observationerna 

samtalade vi en del med Anna och Stig samt elever. Vi kommer här att presentera resultatet 

från båda observationerna i samma text men under tematiserade rubriker. Den första 

observationen ägde rum under eftermiddagen tisdagen den 27 november 2007 under ungefär 

fyra timmar. Denna observation utgjordes till stor del av att eleverna presenterade resultaten 

av sina grupparbeten. Den andra observationen ägde rum under eftermiddagen måndagen den 

3 december 2007. Vid detta tillfälle hade projektet övergått till det tredje steget då eleverna 

arbetar individuellt. 

5.2.1 Arbetssättet 

Under våra observationer befann sig projektet i steg två respektive tre. Under första 

observationen bevittnade vi hur eleverna gruppvis redovisade det material som arbetats fram 

under grupparbetena. Olika grupper hade kommit olika långt men lärarna framhöll att det 

varken var längden av redovisningen eller kvantiteten på materialet som var det viktiga utan 

att de delade med sig av vad de kommit fram till. Innan redovisningarna startade visualiserade 

Anna syftet med grupparbetet och arbetssättet på whiteboarden. Genom att rita en figur på 

tavlan förklarade hon att målet med grupparbetet och redovisningen inte var att framföra den 

”perfekta” muntliga presentationen utan att ”förmedla och dela med sig”. Grupperna skulle 

genom presentationen förmedla tankar och resultat som uppkommit under grupparbetets gång 

och detta skulle leda till idéuppslag inför de kommande individuella arbetena. 

Anna menade att målet var empati, att växa som människa. Några av eleverna uttryckte 

nervositet och oro inför att ställa sig framför klassen. För att lugna eleven använde Anna sig 

av en metafor i form av en pizza;  

”Pizzan kan innehålla många pålägg och några i klassen kanske behöver fläskfilén medan 
andra vill ha korven. Vissa gruppers pizzor kanske inte kan erbjuda alla pålägg men då får 

gruppen erbjuda det den har.” 

En annan elev uttryckte sin oro till Anna över att deras redovisning var innehållsmässigt för 

tunn. Följande dialog utspelades då mellan Anna och eleven;  
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”Anna: Tänk dig att du har en kompis som är jättehungrig. Då vill du ge honom en fläskfilé, 
eller hur?                                                                                                                                                        
Eleven: Ja…                                                                                                                                                      
Anna: Men om du inte har någon fläskfilé utan bara en liten korv, ger du då honom korven 
eller ingenting alls?                                                                                                                                                     
Eleven: Hmm, korven tror jag.” 

Därefter går eleven med på att redovisa sitt material inför övriga klassen. Anna säger 

samtidigt till oss; 

”Vi vill inte att eleverna ska vara intränade vid redovisningen. Livet ser inte ut så. Därför 
bryter vi med flit tiden lite tidigare. Det här är ingen redovisning, det här är ett arbetssätt.” 

Projektet de arbetade med under observationerna var tvärvetenskapligt mellan ämnena 

historia, samhällskunskap och svenska. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle jämföra 

romarriket med det moderna samhället i termer om vad som enar och söndrar. Anna och Stig 

gav även instruktioner till eleverna att anteckna under övriga gruppers redovisningar för att få 

idéer till den kommande individuella uppgiften. Uppgiften efter redovisningarna skulle bli att 

skriva en individuell uppsats om något de uppfattat som extra intressant under 

redovisningarna.  

Under vår andra observation var eleverna i full gång med att skriva på sina individuella 

uppsatser. Något annorlunda med just denna uppgift var att den skulle skrivas i skolan och 

inte som hemuppgift. Detta medförde viss tidspress då lärarna bestämt ett klockslag då 

uppsatsen skulle vara klar. Stig informerade oss dock om att eleverna veckan tidigare haft en 

hel eftermiddag på sig att förbereda och strukturera upp vad de skulle skriva om.  

5.2.2 Ledarskap 

Under båda observationerna närvarade tre av de fyra lärarna i arbetslaget. Vi upplevde ingen 

hierarki dem sinsemellan och stämningen var väldigt trevlig. Lärarna turades om att hålla i 

vissa bitar och befann sig ofta på olika platser i klassrummet. De försökte kommunicera på 

elevernas nivå genom att visualisera och använda metaforer. Jargongen mellan såväl elever 

som lärare, och relationen elever lärare, var en blandning mellan humoristisk och allvarlig. 

Anna uttryckte sig om ledarskap på följande sätt;  

”Vi vill att eleverna ska bli kapten på sin egen skuta.” 

Vi uppfattar Anna som en stark lärare med auktoritet som både medför respekt och förtroende 

hos eleverna. Hon har en central roll i arbetslaget och är även den med längst erfarenhet av 

yrket. Dock upplevs alla lärare bidra med en viktig del till helheten och de kompletterar 

varandra väl.  

5.2.3 Ordning och kaos 

Vi observerade en viss aning av kaos och förvirring under vår andra observation då eleverna 

skrev sin individuella uppsats. Många hade frågor och funderingar till lärarna och vissa elever 

upplevdes som osäkra. Trots den rådande förvirringen samt tidspressen fanns det elever som 

upplevdes som lugna och ordnade. En elev hade endast tjugo minuter kvar till deadline och 
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hade text kvar att skriva. Trots det ägnade eleven tid till att söka efter en passande bild att 

infoga i textdokumentet.  

5.2.4 Den kreativa miljön 

Vi upplevde stämningen i klassrummet som god och många skratt hördes. En elev frågade 

Anna om hon snabbt fick besöka skolans kafeteria då hon kände sig hungrig, vilket Anna gick 

med på. Innan redovisningarna förberedde sig grupperna i någon av de lokaler som lärarna 

förfogar över. Klassrummen är av konventionell typ med bänkar vända mot kateder och 

whiteboard. Längst ner i lokalerna finns ett antal datorer till förfogande. I ett av klassrummen 

hänger kollage från projektarbeten, gjorda av eleverna, längs ena väggen. Det andra 

klassrummet är mycket sparsamt dekorerat. Bägge klassrummen har fönster längs ena 

långsidan som släpper in mycket dagsljus och tillgång till mörkläggande gardiner finns. Vi 

observerade även ett grupprum med okonventionell studiemiljö med soffa, soffbord samt 

dämpad belysning.  

Under redovisningarna lyssnade övriga i klassen uppmärksamt och tog anteckningar. Inte en 

gång under observationerna satt någon lärare vid katedern utan rörde sig runt i klassrummet, 

samt mellan klassrum och lärarnas arbetsrum. Under den individuella uppgiften fick eleverna 

tillgång till skolans datasalar, några av eleverna valde dock att använda någon av de datorer 

som finns i klassrummet.  

Efter elevernas gruppredovisningar påpekade en elev en brist i uppgiftens utformning samt 

gav förslag på förbättring. Lärarna tog till sig av kritiken och lyfte fram elevens konstruktiva 

lösning inför klassen samt uppmanade samtliga elever att fortsätta att vara uppmärksamma 

och kritiska. Anna skrev på whiteboarden; 

”Tänk på att kritik kan vara en kärleksförklaring.” 

Under den första observationen hade klassen ett så kallat HUM-test. Det är ett återkommande 

test en gång i veckan. Testet betygsätts inte men bidrar till det slutgiltiga betyget på kursen. 

Syftet är dels att eleverna själva ska få en uppfattning om hur de ligger till kunskapsmässigt 

och vad de kanske bör studera närmare. Det är också ett verktyg för lärarna att se hur 

sjukdom, ledighet etcetera påverkar studierna. Anna berättar att de en gång på prov tog bort 

HUM-testen men att det snabbt återinfördes igen på begäran av eleverna själva. Anna 

uttrycker sig om funktionen av HUM-testen; 

”Jag tror det är skönt för eleverna att få bekräftelse på vad de kan bra och få en uppfattning 
om vad de bör läsa på bättre.” 

Resultatet av varje veckas HUM-test är det bara eleven själv och lärarna som vet och de kan 

varje vecka följa sin utveckling i tabeller som de får utdelade i samband med testet. 

Den första observationens eftermiddag avslutades med att eleverna fick tillbaka sina 

loggböcker efter att lärarna svarat på deras senaste texter. Temat för denna eftermiddag var att 

skriva idéer på hur ett trevligt klimat för muntliga presentationer kan skapas samt även hur de 

själva som individer, lärare eller åhörare kan underlätta för sig själv och andra. Meningen med 
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loggböckerna är enligt Anna att eleverna ska rannsaka sig själva samt öva förmågan att sätta 

sig in i andras perspektiv. 
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6. Diskussion  

I denna del av arbetet ämnar vi att föra en diskussion utifrån den insamlade teorin kopplat till 
de empiriska studierna. Diskussionen följer samma huvudteman som teori- och resultatdelen 
och syftet är att lägga en grund för våra kommande slutsatser och rekommendationer.  

6.1 Begreppet kreativitet 
Vi konstaterade tidigt att begreppet kreativitet är svårdefinierat och kan ha olika innebörd i 

olika sammanhang. Mycket av den kreativitetsforskning vi har tagit del av syftade till att 

kreativitet handlar mycket om kommunikation och tvärvetenskapliga möten. Johansson 

beskriver begreppet som skärningspunkter där dynamiska kombinationer skapar kreativitet 

samt nya idéer och tankar. Vygotskij anser att fantasin är grunden till kreativitet eftersom det 

är genom fantasin som erfarenheter och känslor tolkas. Annas syn på kreativitet härleds till 

stor del från det Matti Bergström kallar vardagskreativitet då gamla tankar kombineras på ett 

nytt sätt eller spinner vidare på gamla koncept och vidareutvecklar idéer. Under våra 

observationer fick vi uppfattningen av att arbetslaget i stor utsträckning arbetar utefter denna 

syn då de ständigt vidareutvecklar arbetssätt och sällan utför samma uppgift exakt likadant.  

6.1.1  Lateralt tänkande 

Med begreppet lateralt tänkande menas att ständigt söka nya sätt att lösa problem på samt ett 

nytt sätt att betrakta världen. Vi upplever det som att eleverna frekvent tränas i att se problem 

ur andra perspektiv samt finna nya vägar för lösningar. de Bono menar att lateralt tänkande är 

en provokation av tankeprocessen där individen utmanas att tänka nytt. Anna säger i intervjun 

att hon anser att en av huvuduppgifterna som en lärare har är just att utmana elevens tankar 

och provocera fram nya tankesätt och idéer.   

de Bonos verktyg och modell för kreativt och lateralt tänkande, de sex tänkande hattarna, är 

idag en vedertagen metod som används av många framgångsrika företag. Vi upplever att 

arbetslaget, kanske omedvetet, till viss del använder sig av metoden då de uppmanar elever att 

agera med känslor. Anna förklarar att hon anser att känslan är en central och nödvändig 

förutsättning för kreativt och dynamiskt lärande. Dessutom arbetar arbetslaget medvetet med 

att träna elever i att inträda olika roller för att öka sin förståelse och empati för andra. 

6.2 Kreativitetens fyra delområden 
Då arbetets syfte är att påvisa vikten av att främja kreativitet i samband med lärande valde vi 

att fokusera på den kreativa processen och den kreativa miljön, eftersom vi anser dessa 

delområden mest centrala för arbetet. 

6.2.1 Den kreativa processen 

Kreativa processer beskrivs i teorin som aktiviteter där individen går bortom givna 

föreställningar och bryter invanda rutiner och mönster samt kombinerar delar till nya helheter. 

Under vår observation tog vi del av undervisning där eleverna presenterade en uppgift där de 
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kombinerat olika ämnen och kunskaper till en ny verklighet och helhet. I undervisningen ges 

också utrymme för reflektion och återkoppling, såväl gruppvis som individuellt. Enligt 

Strandberg är den kreativa processen oförutsägbar och det är därför nödvändigt med 

eftertanke och reflektion.  Vi ser även paralleller mellan projektens olika delar och Gell-

Manns definitioner av den kreativa processens olika faser. Gell-Mann beskriver faserna 

mättnad, ruvning, upplysning och bekräftelse och hur dessa behandlar ett problem. De olika 

momenten i projekten ger enligt oss utrymme för dessa olika faser att bearbeta och leda vidare 

till ökad förståelse. Under mättnaden funderas det kring ett problem men lösningen förhindras 

av hårt förankrade tankemönster. Detta kan kopplas till projektets ingångsskede då eleverna är 

främmande för problem de ställs inför och har förutfattade meningar om hur saker ska gå till. 

Under projektets gång luckras dessa fördomar upp och banar väg för lösningen. Detta kan till 

stor del ske under elevernas grupparbeten då de ofta måste ta ställning till problemet och 

använda sina sinnen och känslor. Under slutet på grupparbetet då eleverna tar till sig ny 

kunskap förändras deras tankemönster, såsom Gell-Mann beskriver skeendet av 

upplysningsfasen. Projektet avslutas med att eleverna individuellt arbetar med återkoppling 

och reflektion, det nya tankemönstret bekräftas. Det är viktigt att vara medveten om att 

faserna inte alltid kommer i samma ordning eller är med i varje process då de kan hoppas över 

eller upprepas. Anna och Stig förklarar att projekten aldrig har exakt samma tillvägagångssätt 

och vägen till målet kan vara väldigt skiftande från gång till gång. Detta tror vi medför att 

eleverna reagerar olika på olika projekt och faserna ter sig annorlunda. 

6.2.2 Den kreativa miljön 
Den kreativa miljön kan vara fysisk såväl som mental. Då den kreativa processen ställer 

speciella krav på sin omgivning är det viktigt att miljön rymmer rätt förutsättningar. I 

skolmiljön är det viktigt att forma rum som underlättar aktiviteter för lärande och kreativitet 

samt ge eleverna tillgång till hjälpmedel och material. Observationerna i klassrummet gav 

intryck av konventionella miljöer med bänkar vända fram mot lärare och whiteboard. 

Däremot gav grupprummet med den mer okonventionella möbleringen ökade möjligheter till 

kreativa aktiviteter. Enligt Strandberg handlar det om att forma rum som ger elever rätt 

förutsättningar för samspel, diskussioner samt eget tänkande. Vi finner att grupprummet med 

den behagliga och avslappande miljön uppmuntrar till diskussioner och sociala 

konstruktioner. Positivt var att lärarna sällan befann sig på samma plats och aldrig satt vid 

katedern. Istället förflyttade de sig runt i klassrummet och mellan eleverna. Vi uppfattade 

även en mental miljö som präglades av öppenhet och många skratt. Eleverna kändes 

avslappnade och trygga i sin roll och vi fick intrycket av att de var sånär som jämställda med 

lärarna. Enligt Johansson är det viktigt med en mental miljö där eleverna har gott om tid då 

tidspress enligt honom påverkar kreativitet negativt, dock är en vanlig missuppfattning att 

kreativitet endast uppstår under totalt fria förhållanden. Anna är övertygad om att elever 

behöver en närvarande lärare som uppmuntrar, stödjer och till viss del styr. Stig berättar att 

det alltid finns en lärare närvarande i klassrummet, de tror inte på fullständiga självstudier. 

Dock menar vi att det måste finnas en balans mellan frihet och kontroll för att elever ska ha 

möjlighet att upptäcka samt experimentera.  
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Enligt Hoff är det viktigt att skapa en öppen miljö där idéer uppmuntras och tas på allvar. 

Kreativa miljöer kännetecknas enligt Hoff av öppenhet, frihet, utmaningar och ett positivt 

klimat. Kommunikation blir således viktigt. Johansson understödjer vikten av ett klimat där 

misslyckanden och framgång belönas likvärdigt och en stor acceptans för att begå misstag 

finns. Vi upplevde under vår observation en mental miljö och ett klimat där eleverna vågade 

ifrågasätta och komma med egna idéer. Under observationen där eleverna redovisade sitt 

gruppmaterial uppmuntrades de av lärarna att redovisa även om materialet de hade var tunt. 

Det lades ingen värdering i hur långt grupperna hade kommit jämfört med varandra eller vad 

de valt att ta upp. Detta anser vi tyder på en öppen miljö med fungerande kommunikation. 

Arbetslaget kan dock upplevas som väldigt sammansvetsat och starkt vilket vi tror kan bidra 

till att vissa elever har svårt att hävda sin position gentemot lärarna. Även då det kan vara 

positivt i många sammanhang med ett starkt lärarlag finns det en risk att det i vissa fall kan 

hämma elevers självständighet.    

6.3 Teorier om lärande 
I teoriavsnittet redogjorde vi för tre centrala inriktningar inom lärandeteorier. Vi upplevde 

kopplingar till två av de tre aktuella teorierna, den kognitiva och de sociokulturella. Begreppet 

kognitiv står för det som har med de intellektuella funktionerna att göra såsom exempelvis 

problemlösning. Enligt dessa teorier är det inte den yttre motivationen, exempelvis belöningar 

av olika slag, som driver människan utan den inre motivationen efter aktivitet och 

problemlösning. Arbetslagets pedagogik bygger till stor del på att eleverna själva ska söka 

svar på problem samt finna motivationen till detta hos sig själva. I linje med den kognitiva 

pedagogiken anser Anna också att det är viktigt att eleven lär sig om sitt eget lärande. Hon 

uttryckte det som att de utvecklar sitt eget ”elevyrke”. 

Likheter med de sociokulturella teorierna finner vi bland annat i det att de anser att läraren har 

en central roll i elevens lärande. Vygotskij, en av förgrundsgestalterna för de sociokulturella 

teorierna, menar att en viktig uppgift för läraren är att identifiera elevens kunskapsnivå och 

sedan anpassa utbildningen till en nivå högre. Han kallar detta för den proximala 

utvecklingszonen.  Lärarens roll blir alltså att hjälpa eleven att röra sig ut mot, och flytta fram, 

gränserna genom att ge uppgifter som varken är för svåra eller för enkla. Anna och Stig 

förklarar att de oftast formulerar problemen till eleverna eller gör sådana uppgifter att 

eleverna själva måste formulera ett problem. Även under projektens arbetsgång förklarar Stig 

att lärarna ständigt försöker läsa av och utvärdera vart eleverna befinner sig kunskapsmässigt 

och sedan anpassa undervisningen där efter. HUM-testen utgör även verktyg för att avgöra på 

vilken nivå eleverna och klassen som helhet befinner sig för att dels anpassa undervisningen 

samt även öka elevers motivation. 

6.3.1 Motivation som faktor 

Dr. Glasser menar att motivation är en av de absolut viktigaste faktorerna bakom 

lärandeprocesser för barn och ungdomar i skolan. Det är viktigt att skilja på inre och yttre 

motivationsfaktorer. Enligt Amabile är människor som mest kreativa när de utför något för 

deras egen skull genom en kreativ aktivitet som de själva finner rolig och meningsfull. Anna 

och Stig påpekar att deras arbetssätt inte verkar som någon ”mirakelkur” utan att de precis 
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som de flesta lärare kämpar med omotiverade elever. De menar vidare att elever måste finna 

motivationen inom sig själva och att det som lärare är nästintill omöjligt att hjälpa elever som 

inte vill bli hjälpta. Däremot framhåller de att elever med inlärningssvårigheter och som till 

följd av detta har låg motivation går att hjälpa med tid och engagemang. Vi anser att HUM-

testen, då de inte betygsätts utan endast bidrar till slutbetyg på kursen, verkar främjande för 

den inre motivationen.  Då resultatet på HUM-testen är elevernas egen angelägenhet kan de 

sporras till att studera intensivare.  Vidare menar vi att det är bra med ett verktyg som utgör 

alternativ till de standardiserade proven som vi anser ofta utgör en allför stor del av 

betygsgrundandet. Således anser vi att deras arbetssätt till stor del uppmuntrar elevers inre 

motivation genom att erbjuda alternativa vägar för eleverna att lyckas. 

6.4 Kreativitet kopplat till lärande 
I särtrycket från skolverket beskrivs det hur skolan ska främja elevens kreativitet samt att 

kreativitet ska ses som en dimension av kunskapande, inte som en enskild förmåga. Vidare 

beskriver särtrycket hur skolan står inför en komplex uppgift då elever ska förberedas och 

utbildas till att bli självständiga och självförsörjande människor i ett ständigt föränderligt 

samhälle. Stig förklarar att ett av de yttersta målen med ”Det uråldriga sättet att arbeta” är att 

eleverna ska förberedas för framtiden och ”verkligheten”. Han menar vidare att arbetssättet 

uppmuntrar elever till att förstå att det finns fler än en rätt lösning på problem och att det är en 

värdefull egenskap att kunna se saker ur olika perspektiv. Vi anser att arbetssättet till stor del 

liknar undervisning vid högre utbildning, såsom högskolan, då eleverna uppmuntras till 

mycket eget ansvar samt förmågan att hantera komplexa situationer.  Anna menar att skolan 

idag har en annan uppgift än tidigare, att förmedla kunskapen att kunna kombinera delar till 

en helhet. Det anser vi vara en central del av kreativitet då Johansson, Hoff, Bergström med 

flera påpekar vikten av att kunna kombinera och se helheter. 

6.4.1 Den lärande organisationen 

Senge försöker med sin bok Den femte disciplinen bygga en bro mellan gårdagens 

industrisamhälle och kunskapssamhällets framväxt. Han nämner fem discipliner som i 

samspel kan skapa en lärande organisation. Vi ser kopplingar till disciplinen Personligt 

mästerskap, vilket innebär att individer utvecklar en egen vision om framtiden samt utformar 

sin egen väg med hjälp av inre motivation. Genom att arbetslaget uppmuntrar eleverna till att 

bli, som Anna uttryckte det, ”kapten på sin egen skuta” rustas de för framtiden. På så sätt 

uppmuntras de till att lära för sin egen skull och utveckla det personliga mästerskapet. 

Dessutom utformas uppgifter på sådant sätt att elever inser fördelen med att dela sin kunskap 

med varandra för att bidra till ökad framgång. Detta tog vi del av under vår observation av 

elevernas redovisningar som sedan skulle leda fram till individuella uppgifter.  Det kan även 

till viss del kopplas till den femte disciplinen, Systemtänkande, då de undervisas i hur olika 

system och processer påverkar varandra samt utgör en helhet. Enligt oss lär sig eleverna att 

inte bara se till sin egen fördel utan att det innebär en fördel att dela med sig och lära av 

varandra.  
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6.4.2 Kreativitet i skolan 

Enligt Hoff är klimatet i klassrummet en av de viktigaste faktorerna till att främja eller hämma 

kreativitet i skolan. Vidare anser hon att det krävs en lyhörd lärare som lyssnar på elevers 

idéer, synpunkter och reflektioner. Att uppmuntra elever till eget ansvar har enligt Hoff visat 

öka elevers inre motivation. Vi uppfattar relationen mellan lärare och elever som god och 

kommunikationen verkar fungera i samtliga led. Däremot anser vi i linje med Murdock att 

skolor bör lägga mer vikt vid att undervisa i ämnet kreativitet för att öka förståelsen för ämnet 

och se hur det kan användas på ett positivt sätt för lärandet. Vi anser att Annas syn på hur 

kreativitet kan te sig hos elever, bland annat att elever kan vara kreativa i tanken även då de 

till synes ”bara antecknar”, är i linje med vad Hoff beskriver. Enligt Hoff är fantasi och 

dagdrömmar en nödvändig förutsättning för att utveckla kreativitet. Det är inte alltid 

kreativitet behöver synas utåt. 

Under observationen fick vi se prov på hur eleverna vågade komma med konstruktiv kritik 

och förslag på förbättringar. Detta mottogs av lärarna på ett positivt vis med en uppmuntran 

till fortsatt uppmärksamhet och kritiskt tänkande. Detta är i linje med hur Johansson, 

Ahrenfelt, Hoff med flera förklarar att kreativitet kan främjas. Vi finner det positivt att lärarna 

tar till sig och uppmuntrar elevers konstruktiva kritik men är återigen benägna att tro att 

arbetslagets styrka och auktoritet kan verka hämmande för vissa elever. Trots detta uppfattar 

vi en låg grad av hierarki i arbetslaget, Anna framstår dock som den mest centrala. Vi är 

medvetna om att vi kan vara av denna uppfattning på grund av att vi spenderat mest tid med 

henne av de tre lärarna. Dock har vi försökt att avläsa elevers interaktion och förhållningssätt 

gentemot samtliga av lärarna och dra våra slutsatser utifrån detta. 

6.4.3 Lärarens roll 

Enligt Dr. Glasser ska läraren förhålla sig gentemot sina elever på ett sådant sätt att elever och 

lärare inte hamnar på samma nivå. Vi hävdar dock att Vygotskijs linje, där läraren ska vara 

ständigt närvarande, är mer främjande för elevers kreativa utveckling. Vi anser att arbetslaget 

följer Vygotskijs exempel genom att ständigt närvara och stödja eleverna. Elever behöver 

enligt Anna lärare som ställer problem och relativiserar kunskapen och utmanar tanken. Här 

ser vi tydliga kopplingar till Vygotskijs proximala utvecklingszoner. Vi anser i linje med 

teorin att elever behöver engagerade och entusiastiska lärare som utmanar tanken och 

fantasin.  Citatet som Anna uttryckte där hon beskrev lärarens roll i elevernas utveckling 

stödjer Blacks uppfattning om att det kreativa klassrummet kännetecknas av lärare som med 

entusiasm och fantasi närmar sig nödvändiga ämnen och problem; 

”Kreativa lärare skapar kreativa elever.” 

Horng med flera menar att bara när läraren själv är villig att skapa kommer eleverna känna sig 

fria och uppmuntrade till att vara kreativa i klassrummet. Arbetslagets uppfattning om 

lärarens roll går i linje med Blacks uppfattning om att det är lärarens uppgift att utmana 

eleverna till att närma sig problem och frågeställningar från olika infallsvinklar. Vidare menar 

Black att lärarna ska möjliggöra för eleverna att visa sin förståelse för ämnen på sitt eget sätt. 

Detta anser vi tillgodoses via arbetssättet då eleverna uppmuntras att visa förtrogenhet i ett 

ämne genom att koppla det samman med ett annat. 
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Vi observerade en viss motsägelsefullhet gällande elevers ”facitstyrda” sida. Anna uttryckte 

sig under intervjun på sådant sätt att hon inte upplevde detta som något stort problem. 

Däremot ansåg Stig att ett av målen med arbetssättet är att motverka elevers facitstyrda sida 

genom att hantera kaosartade situationer. Vi är av den uppfattningen att facitstyrdhet verkar 

hämmande för kreativiteten. I linje med Stig anser vi att elever förbereds för en mer komplex 

framtid och verklighet om de i större utsträckning arbetar på sådant sätt att de lär sig att det 

finns mer än ett rätt svar.  

Även då det är positivt med fokuserade elever tror vi att energin kan bli felbalanserad om för 

mycket handlar om endast prov och betyg. Istället borde uppgifter där andra egenskaper hos 

elever, såsom fantasi och innovativt tänkande, premieras. De bästa resultaten uppnås i en 

miljö där framgång och misslyckanden belönas likvärdigt och där snarare brist på handlig ses 

som negativt.  

6.4.4 Gruppsammansättningar 

Vi finner det positivt att arbetslaget sätter samman grupperna inför projektarbetena då vi anser 

att lärarna har god kännedom om elevernas egenskaper och därför kan skapa väl fungerande 

grupper där olika behov tillgodoses. Dr. Belbin beskriver fördelarna kring grupp-

sammansättningar och vikten av tvärvetenskapliga arbetsteam. Att skapa tvärvetenskapliga 

arbetsteam i en gymnasieklass är nästintill en omöjlighet men det finns faktorer som elevers 

drivkraft, motivation och personlighet som ändå kan beaktas. Anna berättar hur arbetslaget 

ofta diskuterar innan ett nytt projekt startar hur de bör dela upp eleverna för att gynna så 

många olika intressen som möjligt. För att öka motivationen hos eleverna tror vi dock att det 

kan vara nyttigt att låta dem själva bestämma gruppsammansättningar då och då. Dels kan det 

öka motivationen och dels kan det vara en nyttig erfarenhet för eleverna att ta besluten själva. 

Enligt Svantesson finns det flera faktorer som påverkar gruppklimatet och ledarens uppgift 

blir att balansera dessa. Vi anser att arbetslaget lyckas att balansera flertalet av dessa faktorer 

på ett bra sätt. Exempelvis föregår lärarna med gott exempel både i hur kritik bör framföras 

såväl som hur meningsskiljaktigheter kan lösas. De uttrycker det själva som att de ”sätter en 
kod i beteende”. Vi anser även att HUM-testen bidrar till ett enligt oss rättvisare betygssystem 

där eleverna ges större möjlighet att visa sin kunskap. Eleverna betygsätts inte enbart på 

enskilda provresultat utan hela terminens prestationer spelar in. 

6.4.5 Arbetssätt 

”Det uråldriga sättet att arbeta” är tvärvetenskapligt mellan flera olika ämnen vilket vi, i linje 

med bland annat Johansson, anser öka både chansen till kreativitet och förståelse för helheter. 

Vi tror även att motivationen hos eleverna kan öka då de kan koppla samman flera kunskaper 

till en begriplig verklighet.  

Vygotskij menar att elever ofta lär sig att hålla saker för sig själva och inte dela med sig till 

sina klasskamrater då detta ses som fusk. Enligt Vygotskij förstår de flesta elever inte att 

grupparbeten går ut på att hjälpa varandra. ”Det uråldriga sättet att arbeta” uppmuntrar elever 

till att dela med sig och dra fördel av klasskamraters kunskaper. Under observationen där vi 
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bevittnade redovisningar fick eleverna öva i att dela med sig av kunskap samt dra nytta av 

andras kunskaper.  

En av de enligt oss mest centrala och intressanta delar av ”Det uråldriga sättet att arbeta” är 

hur arbetslaget planerar undervisningen. Genom att vänta in i det sista med att planera, och 

inte ha en ”färdigsnitslad” bana, ökar flexibiliteten och därmed utrymmet för nya tankar och 

kreativitet. Dessutom är det positivt att arbetslaget inte gärna gör samma projekt två gånger 

utan alltid är öppna för nya idéer och förslag. De är villiga att ständigt utvecklas och 

förbättras. Denna attityd hos arbetslaget är i linje med vad Sahlin anser kring den kreativa 

miljön. Han menar att den kreativa miljön inte kan detaljplaneras utan ett tydligt uppsatt mål 

krävs men vägen dit bestäms inte på förhand. Eleverna ges dessutom chansen att vara med 

och påverka om de upplever något som inte fungerar. Vi tror att just denna flexibilitet i 

planeringen bidrog till att vi fick möjligheten att utföra vårt arbete i samarbete med dem. 

Hade deras planering varit för strikt kan det tänkas att det inte funnits tid eller utrymme för 

oss.  

Arbetslagets medvetna satsning på ordning och kaos som möter varandra i ett undervisande 

syfte anser vi vara fördelaktigt för eleverna på många sätt. Som Bergström menar är den 

kreativa processen ofta cyklisk med plötsliga hopp från ordning till kaos, kaos till ordning och 

så vidare. Kreativitet uppstår således i gränslandet mellan ordning och kaos. Vi anser därför 

att genom att arbeta på ett sådant sätt som arbetslaget gör ökar elevernas möjlighet till 

kreativitet samt att de lär sig hantera komplexa situationer, vilket är en nödvändig egenskap 

inför den ständigt föränderliga framtiden. I kunskapssamhället tror vi att en alltmer 

eftertraktad kunskap blir att kunna hantera flera komplexa situationer på en och samma gång 

samt ständigt vara förberedd på en viss grad av kaos. Vi tror att kreativt tänkande blir en 

konkurrensfördel i framtiden, då många arbetsgivare kommer leta efter en flexibel och 

öppensinnad arbetskraft som även har förmågan att se helheter. Kreativitet kommer att vara 

ett nödvändigt och naturligt verktyg för att finna lösningar på problem.  

Även då vi är positiva till deras arbete med ordning och kaos tror vi ändock att det är viktigt 

att arbetslaget har kontroll över situationen så att perioderna av kaos inte blir 

överrepresenterade. Kreativitet skapas i gränslandet mellan ordning och kaos därför krävs en 

tydlig balans mellan de båda faktorerna. 

6.4.5.1 Problemlösning 
Flertalet forskare förespråkar problemlösning som en del av ett kreativt arbetssätt då eleverna 

dessutom förbereds för ett självständigt liv. Problemlösning går ut på att finna lösningar på 

problem och hinder som uppstår på vägen mot ett uppsatt mål. Modellen Stig använde för att 

beskriva deras väg mot målet gav oss intryck om ett kreativt sätt att använda problemlösning 

som arbetssätt. ”Det uråldriga sättet att arbeta” svarar upp till riktlinjerna i Lpf94 genom att 

utveckla elevernas förmåga till att lösa problem både självständig och tillsammans med andra. 

Genom att formulera ett problem till eleverna eller att ge eleverna en uppgift att själva 

formulera ett problem stimuleras deras fantasi och kreativa process i lärandet. I linje med 

Maltén förbereder arbetslaget eleverna att överföra kunskaperna till verkligheten och 

implementera dem samt utvärdera effekterna. Via loggböckerna ges eleverna tillfälle att 



   

 52

återkoppla och reflektera över vad de lärt sig och hur de kan använda kunskapen i framtiden. 

En annan del av problemlösning som arbetslaget använder sig av är att låta eleverna leva sig 

in i andras situationer och bilda sig en förståelse för hur andra människor kan uppfatta 

problem. Det finner vi stimulerande för kreativitet och i linje med teoribildningen.  

6.4.5.2 The Jigsaw classroom 
Ytterligare ett kreativt arbetssätt är the Jigsaw classroom och tydliga kopplingar till ”Det 

uråldriga sättet att arbeta” kan dras genom att eleverna övas i att dela med sig samt tillvarata 

varandras kunskaper. ”Det uråldriga sättet att arbeta” bygger på ett kooperativt lärande, där 

varje elev blir beroende av de andra eleverna i klassen för att nå ett lyckat slutresultat. En 

fördel enligt oss med detta arbetssätt är att elever lär sig att respektera värdet av samtliga 

elever i klassen samt får ökad förståelse för att samtliga har en unik och viktig del att tillföra. 

Traditionellt upplever vi att skolan motverkar att elever delar med sig, då det ofta upplevs 

som fusk, men detta arbetssätt anser vi uppmuntrar och visar fördelarna av att arbeta 

tillsammans. 
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7. Slutsats och rekommendationer 

Här kommer vi att redogöra för huruvida vårt syfte samt frågeställning blivit besvarade 
utifrån teori, empiri samt diskussion. Vi kommer även att framföra fortsatta 
rekommendationer till skolan. 

7.1 Slutsats 
Syftet med detta arbete har varit att påvisa vikten av att främja kreativitet i samband med 

lärande i skolan då vi anser att kreativitet kommer att bli ett allt viktigare konkurrensmedel i 

framtiden. Vår frågeställning var om och hur arbetssättet ”Det uråldriga sättet att arbeta” 

främjar kreativitet? Detta kommer vi här att besvara samt belysa faktorer som vi anser skulle 

förbättra arbetssättet ytterligare. 

Arbetslaget på skolan har under en tioårsperiod utvecklat ett annorlunda och kreativt 

arbetssätt som skiljer sig från traditionell undervisning. Vi anser att lärarna med stor 

entusiasm och kreativt tänkande skapat ett arbetssätt där elevers kreativitet främjas. Under 

våra intervjuer samt observationer har vi noterat flertalet faktorer som indikerar ett kreativt 

klimat och en öppen atmosfär för nya idéer samt tankesätt. Genom ett tvärvetenskapligt 

arbetssätt, där flertalet ämnen sammankopplas och ger elever en möjlighet att bilda sig en 

helhet, skapar arbetslaget en miljö för kreativitet. Dessutom har vi bevittnat en öppen 

kommunikation mellan såväl lärare som elever och ett tillåtande klimat där elever vågar 

uttrycka sina åsikter och kritik. En ytterligare faktor som vi anser främjar kreativiteten är 

arbetslagets medvetna fokus på att ha en låg grad av hierarki genom hela arbetssättet. 

Arbetslagets sätt att planera undervisningen uppmuntrar till flexibilitet och omväxling. 

Genom att arbeta med balansen mellan ordning och kaos tror vi eleverna förbereds för en mer 

självständig framtid. Inledningsvis i detta arbete definierades kreativitet bland annat som en 

mänsklig aktivitet som skapar något nytt, oavsett om det skapande är ett ting eller en 

konstruktion av intellektet eller känslan. Vi finner att ”Det uråldriga sättet att arbeta” ger 

utrymme för denna definition. Arbetslaget arbetar för att träna elever i att använda både sitt 

intellekt, sin fantasi och sina känslor i sitt skapande och lärande. Den tid som avsätts för 

reflektion och återkoppling, bland annat genom loggböcker och individuella arbeten, tycker vi 

återspeglar mycket av vad teorin säger. Arbetslaget har insett vikten av reflektion och har sett 

till att arbetssättet tillgodoser denna aspekt. 

Vi anser att arbetslaget bakom ”Det uråldriga sättet att arbeta” har en avgörande roll för 

elevernas kreativitet då de är ständigt närvarande och uppmuntrar eleverna att ta risker och 

våga prova nytt. De påvisar vikten av att kunna dela med sig av kunskapen vilket vi anser 

vara grundtanken med ett lyckat grupparbete. Arbetssättet stimulerar även elevers inre 

motivationsfaktorer genom att utveckla det ”Personliga mästerskapet” samt att ge eleverna 

chansen att visa förtrogenhet i ett ämne genom mer än ett sätt.  
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7.2 Rekommendationer 
Vi tror att ”Det uråldriga sättet att arbeta” skulle kunna utvecklas till det bättre med hjälp av 

fler kreativa övningar och verktyg. Då arbetslaget uppfattas som positiva till nya tankar och 

idéer tror vi att djupare kunskap kring kreativitet och dess tillämpningar skulle gynna 

undervisningen. Ett exempel är metoden the Jigsaw classroom som vi tidigare nämnt att vi 

sett kopplingar till. Vi tror dock att ”Det uråldriga sättet att arbeta” skulle ha mycket att vinna 

på att medvetet arbeta utefter denna metod då detta skulle bidra till en än mer ökad förståelse 

för kooperativt lärande och helhetstänkande hos eleverna.  Ett annat kreativt verktyg är de 

Bonos de sex tänkande hattarna där eleverna skulle kunna utveckla förmågan att träda in i 

andra roller och se problem ur andra perspektiv. De sex tänkande hattarna är även ett effektivt 

verktyg för att implementera olika känslor i undervisningen. 

Som en fortsatt rekommendation för ”Det uråldriga sättet att arbeta” tror vi att det finns 

förbättringar att göra angående elevernas fysiska studiemiljö. De lokaler lärarna har till sitt 

förfogande skulle kunna användas på ett bättre sätt så den fulla potentialen utnyttjas. Som det 

är nu bidrar möblering till en viss klyfta mellan lärare och elever. Även då tonen i 

klassrummet är god och graden av hierarki låg skulle detta kunna minskas ytterligare om den 

fysiska miljön förbättrades. Ett exempel skulle kunna vara att använda ett av de två 

klassrummen, som står till klassens förfogande, till mer avslappnade studieformer där möbler 

och material inte behöver ha en konventionell placering. I det klassrum som främst används 

för arbeten av gruppkaraktär skulle bänkar kunna placeras på ett sådant sätt att det uppmuntrar 

till samtal och interaktion.  

Då vi uppfattade eleverna som facitstyrda och arbetslaget som aningen motsägelsefulla i 

frågan anser vi att de skulle kunna arbeta än mer medvetet och fokuserat med att motverka 

detta. Även då vi inser att många elever har med sig detta från tidigare skolgång så tror vi att 

det är dags att på gymnasiet arbeta bort denna egenskap då verkligheten inte ser ut så. Som vi 

inledningsvis skrev så tror vi att kreativitet kommer bli en stark konkurrensfördel på 

arbetsmarknaden framöver. Kreativitet kommer vara ett nödvändigt verktyg för att finna 

lösningar på problem. För att möta framtiden krävs en mer flexibel och utvecklande 

pedagogik. Vi tror att om fler arbetslag arbetar i linje med ”Det uråldriga sättet att arbeta” 

kommer fler unga människor förberedas för ett självständigt liv genom en väl utvecklad 

kreativ förmåga. Sverige kommer behöva dessa kreativa och självständiga medborgare för att 

säkra sin position som ett av de rikaste och mest innovativa länderna i världen. 
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BILAGA A.  MISSIVBREV 

Kreativiteten i skolan  
 

Vi är två studenter som just nu skriver vårt examensarbete i Innovationsteknik på Mälardalens 

Högskola. Syftet med vårt arbete är att ta fram en teoretisk grund kring kreativitetens 

betydelse för lärandet och påvisa kreativitetens betydelse i undervisningen. I arbetet kommer 

vi att redogöra för begreppet kreativitet och hur man kan koppla kreativitet till lärande och 

skolundervisning. 

Vi är intresserade av att ta del av undervisningen på Kantzowska gymnasiet då vi finner 

undervisningsmetodiken som används av ett specifikt arbetslag intressant och relevant för 

arbetet. Under de nästkommande veckorna hoppas vi på att få besöka skolan för att 

genomföra intervjuer med delar av arbetslaget bakom metoden samt observera lektioner. 

Förhoppningen är att dessa studier kommer att bidra med värdefull kunskap och information 

till vårt arbete.  

Vår närvaro på skolan sker helt på skolans villkor och namn på skolan eller medverkande 

personer kommer inte att nämnas i arbetet. Berörda personer på skolan kommer att erhålla en 

kopia av arbetet. 
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