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Sammanfattning 

Forskningen kring begreppet kreativitet är omfattande, många studier har utförts kring ämnet. 
Tidigare forskning har visat att det finns en problematik gällande definitionen av begreppet 
kreativitet och ingen vet säkert vad som avses med det. Kreativitet nämns flitigt i läroplaner 
och diverse ämnen-och kurser inom gymnasiet, därför är det relevant att undersöka vilken 
betydelse begreppet får inom de svenska läroplaner för gymnasiet, då begreppet saknar en 
fastställd definition. Syftet med denna studie har varit just att undersöka hur kreativitet 
tillämpas i LGY11 och ämnen – och kursplaner som nämner kreativitet, samt hur stor plats 
den har, närmare bestämt hur många gånger den förekommer inom ovanstående områden. 
Metoden för denna studie har varit läsning och reflektion av materialet (Lgy11, ämnesplaner, 
kursplaner och kunskapskrav). Å en sida har denna studie varit kvantitativ, då materialet 
studerats som ett siffermaterial. Men å andra sidan har studien även ett teoretiskt perspektiv 
och har studerats och diskuterats utifrån tidigare forskning. Resultatet visar bland annat att 
kreativitet är ett vagt definierat begrepp även inom skolans värld och definitionerna på 
begreppet varierar, mellan diverse läroplaner, ämnes-och kursplaner och kunskapskrav. 
Resultatet av denna studie visar även att begreppet kreativitet utgör sammanlagt 113 träffar 
inom läroplaner och diverse ämnes-och kursplaner samt kunskapskraven för gymnasiet. Hur 
den framtida kreativitetforskningen kommer att utvecklas är oklart men det ska bli intressant 
att följa denna, speciellt när det kommer till begreppet kreativitet inom skolans värld. Jag 
skulle vilja se forskning kring hur lärare och skolan bedömer elevernas kreativitet, av den 
orsaken att den frågan är den enda som inte besvarats i denna studie.   
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1. Inledning 
Kreativitet är något som många gånger efterfrågas och eftersträvas i dagens samhälle. 

Begreppet associeras med något positivt, vi säger exempelvis inte att det finns kreativa rånare, 

men vi talar gärna om kreativa konstnärer och musiker. Trots att det finns en allmän 

uppfattning om kreativitet och dess innebörd så saknar begreppet en given definition, det är 

därför oklart vad som menas med kreativitet. Intresset för denna studie tog sin början när jag 

en dag tittade på programmet ”TED”, en tvärvetenskaplig konferens i USA som definierar sitt 

tema som ”idéer värda att sprida” (www.ted.com). Ett antal föredrag (med oftast kända och 

hög profilerade föredragare) hålls i samband med konferensen. Föredraget jag tittade på var 

med författaren och föredragshållaren Ken Robinson, Robinson är föredragshållare framför 

allt inom utbildningsfrågor. I detta avsnitt handlade hans föredrag om hur skolor dödar 

kreativiteten.  Under avsnittets gång väcktes en rad olika frågor inom mig kring kreativitet 

inom skolan. Jag valde att söka efter begreppet kreativitet på skolverkets hemsida, för att se 

om kreativitet nämns i bland annat läroplaner. Medan jag sökte och läste i diverse läroplaner 

för den svenska skolan, väcktes idén till detta arbete.  

2. Bakgrund 
Tidig kreativitetsforskning har varit kopplade till andra begrepp, såsom problemlösning 

och/eller produktivt tänkande. Dock har de som ägnat sig åt problemlösning och produktivt 

tänkande inte dragit en tydlig och klar gräns mellan intelligens och kreativitet. Först på senare 

år har denna teori utvecklats till att intelligens och kreativitet är två dimensioner, som båda 

kan finnas hos en individ, men är oberoende av varandra (Bach 1971:12). 

Begreppsdefinitioner och teoretiska reflexioner har spelat en stor roll inom 

kreativitetsforskningen, anledning är just följden av att man inte lyckats enas om vad som 

skall avses med kreativitet. Resultatet har blivit att undersökningar av produktivt tänkande 

och intelligens har kommit att betraktas som kreativitetsforskning.  I stort sätt har 

kreativitetsforskningen fokuserat på tre områden. Det första handlar om huruvida kreativitet 

är något som är medfött eller en förmåga vi utvecklar. Det andra är teorier om huruvida 

kreativitet är skilt från intelligensen eller inte, och det tredje är arbeten med att urskilja 

kreativa produkter, processer och miljöer. (Margrethe Brynolf, Inge Carlström, Kjell-Erik 

Svensson och Britt-Louise Wersäll, 2012:249). Psykologen Abraham H. Maslow (1959, 
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refererad i Margrethe Brynolf at el, 2012) ansåg att människan av naturen är kreativ och har 

ett medfött behov av att uttrycka sin kreativitet. Han hävdade även att alla människor har en 

primär kreativitet, som sedan ofta hämmas av uppfostran och skolan.  

 

I motsats till Maslow teori försöker dagens svenska skolväsende att främja (snarare än 

hämma) elevernas kreativitet. ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa 

problem”(Skolverket 2015:7).  

Om kreativitetforskningen till större del rör begreppsdefinitioner och oenigheter kring 

begreppets innebörd, hur definierar då läroplanen begreppet? Vad innebär denna förmåga som 

skolan eftersträvar?  

 

Tidigare forskning har således visat att det finns en såväl oenighet som problematik kring 

betydelsen av begreppet kreativitet, därför är det relevant att undersöka vilken betydelse 

begreppet får i de svenska läroplaner för gymnasiet, då begreppet saknar en fastställd 

definition.  

 

I denna studie ska jag med hjälp av forskningslitteratur redogöra för några allmänna 

definitioner på begreppet kreativitet, men först och främst ligger fokus i detta arbete att 

undersöka hur begreppet tillämpas i såväl läroplaner som enskilda ämnesplaner och kurser för 

gymnasiet(LGY11).  

2.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur begreppet kreativitet används i läroplaner 

för gymnasiet (LGY11).   

De frågeställningar denna studie kommer att besvara är:  

• Hur många gånger nämns kreativitet inom läroplaner för gymnasiet? 

• Hur definieras begreppet kreativitet i läroplaner för gymnasiet?  

• Hur skapar läroplaner möjligheter för elevens kreativitet?  
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2.2 Litteraturgenomgång 
Kreativitetsforskningen är ett brett forskningsfält. Mycket har skrivits kring begreppet. I 

denna del av arbetet kommer några få utvalda studier att presenteras. Följande studier är valda 

utifrån relevans för föreliggande arbete.  

2.2.1 Pedagogisk forskning 
Ellen Bach(1971), författare till boken Begreppet kreativitet-Begreppet kreativitet – en 

genomgång av kreativitetsforskningens definitioner och teorier, hävdar att kreativitet är ett 

modeord som har används i många olika sammanhang, men att man aldrig konstaterat vad 

som egentligen menas med begreppet. Bach menar att kreativitet är ett begrepp som är 

självständigt och inte kan ersättas med andra begrepp såsom problemlösning eller produktivt 

tänkande (1971:12). Vidare menar Bach att de forskare som sysslat med problemlösning och 

produktivt tänkande inte har dragit en tydlig gräns mellan intelligens och kreativitet. Enligt 

henne är dessa två egenskaper helt oberoende av varandra, men saknar inte helt samband då 

intelligensen bidrar till att bestämma på vilken nivå den kreativa utvecklingen visar sig. Bach 

föreslår en definition där kreativitet kan beskrivas som en individs förmåga att utveckla nya 

och originella produkter och idéer. En person som kommer med många sådana är enligt henne 

en kreativ individ.  Bach anser att det är svårt att avgöra vad eller vem som är kreativ eller 

inte. Här nämner hon Alfa-kreativitet och Beta-kreativitet. Alfa- kreativitet används för att 

beskriva omgivningens uppfattning och värdering, medan Beta-kreativitet är individens egen 

uppfattning om sig själv och sin kreativitet (1971:13) 

 

Cecilia Levin arbetar vid institutionen för psykologi på Lunds Universitet. I sin 

doktorsavhandling Creativity in the school context (2008) lyfter hon fram begreppet 

kreativitet och dess användning/betydelse inom en skolkontext. Det centrala för 

kreativitetsbegreppet, enligt Levin, är att det är nyskapande, där man å ena sidan kan hitta nya 

lösningar eller nya perspektiv på fenomen och problem som redan existerar, å andra sidan kan 

skapa helt nya ting med hjälp av nya användningsområden. Vidare hävdar Levin att kreativitet 

kan ses som terapeutiskt verktyg, då förmågan att uttrycka sig kreativt är ett sätt att ge utlopp 

för känslor (Levin, 2008:57). Levin undersöker även hur kreativiteten påverkas i ett 

tävlingsmoment samt om det finns något samband mellan kreativitet och stress/ångest. 

Resultatet av hennes studie visade att tävlingssituationen eller icke-tävlingssituation inte 

påverkade kreativitet eller bidrog till en stressreaktion hos eleverna. Däremot så visade sig att 

de ”lågkreativa” upplevde stigande stress och oro under experimentets gång, medan de 
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”högkreativa” inte upplevde någon stress eller oro alls. Levins studie visade även att elever i 

hög grad motiveras till att arbeta kreativt när de ställs inför ett tävlingsmoment (Levin, 

2008:23-24:61-64)  

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
Eftersom kreativitet är ett svårt begrepp att definiera inleds detta kapitel med en genomgång 

av de vanligaste definitionerna och teorierna kring begreppet.  

2.3.1 Begreppsdefinitioner 
 

Nationalencyklopedins definition på kreativitet:  

 

“Kreativitet (bildning till latin creʹo ’skapa’, ’frambringa’), förmåga till nyskapande, till 

frigörelse från etablerade perspektiv. Flera studier inom området visar att kreativitet inte är 

synonym med intelligens i vanlig bemärkelse. Kreativitet förbinds vanligen med värdefulla 

produkter på konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält. Man kan emellertid också ge 

termen en mer allmän tolkning som syftar på individens sätt att uppleva sig själv och 

omvärlden.” (Nationalencyklopedin, 2015)  

 

Hans G. Boman (1990), professor och biolog, skriver i sin artikel Hantverk och kreativitet – 

om konsten att bedriva naturvetenskap, att kreativitet är en förmåga att lösa problem och 

förmåga att kunna producera nya oväntade lösningar (1990:74). 

 

Ellen Bach (1971) tar även upp i sin bok två definitioner som är av relevans för denna studie 

och kommer därför att presenteras här nedan. 

 

Carl Rogers(1959, refererad i Ellen Bach 1971), psykolog, utgick från fyra faktorer i sin 

definition på kreativitet: person, process, produkt och press. Enligt Ellen Bach menar Rogers 

att den kreativa processen var i sig ett skapande av en ny produkt. Det centrala i Rogers 

definition var processen och endast via produkten kunde man bedöma om processen var 

kreativ eller inte.  

 

Jerome Bruner (1962), psykolog, definierade kreativitet som en handling hos individen som 

visade sig vara effektiv, på så sätt att handlingen löste ett visst problem för individen eller fick 
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individen att känna att denne har förverkligat sig själv i denna handling, t.ex. i ett konstverk. 

Enligt Ellen Bach menar Bruner att kreativitet var liktydigt med en plötslig upptäckt insikt, 

som skulle vara användbart för individen själv. Hur omgivningen värderade den tanken, idén 

eller produkten som blev resultatet av individens insikt, var oviktigt. Det som var av betydelse 

var om individen själv upplevde sin produkt som överraskande och effektiv, först då kunde 

man tala om kreativitet.  

 

Psykologen Abraham H. Maslow (1959, refererad i Margrethe Brynolf at el., 2012) ansåg att 

människan av naturen är kreativ och har ett medfött behov av att uttrycka sin kreativitet. Han 

hävdade att alla människor har en primär kreativitet, som sedan ofta hämmas av uppfostran 

och skolan. Enligt Maslow vill människor lära sig nya saker, lösa problem och skapa något 

nytt, det ligger i människans natur, menar han.  

 

2.3.2 Kreativitetsteorier 
Lev Semenovic Vygotski, psykolog och pedagog, Fantasi och kreativitet i barndomen, 1995.  

Vygotskij definierar kreativitet som ”en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, 

oavsett om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller 

känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre” 

(1995:11). Fantasi och kreativitet tar sig uttryck i barndomen och vilka kopplingar det finns 

mellan kreativitet och erfarenheter. Enligt Vygotskij är fantasin grunden till all kreativitet 

inom alla kulturella områden, den kreativa aktiviteten möjliggör det konstnärliga, 

vetenskapliga och tekniska skapandet. Skapandet grundar sig i de kreativa processerna som 

sker i den tidiga barndomen. Barnens lek avspeglar de intryck de tar in från de vuxna. 

Barnens lek är därför enligt Vygoskij en kreativ bearbetning av upplevda intryck, leken 

skapar där av en ny verklighet utifrån barnens perspektiv och deras tolkning. Leken är barnets 

strävan till litterärt skapande, ett uttryck för fantasins aktivitet. Fantasin är alltså baserat på 

tidigare erfarenheter, erfarenheterna utgör det material som fantasikonstruktionerna byggs på. 

(1995:13-15). Vygotskij hävdade även att fantasi är något som utvecklas i takt med 

människans mognad, först hos den vuxna människan uppnår individen sin fulla mognad. 

(1995: 39-41).  
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Anders Marner (2006) är professor i bilddidaktik vid Umeå universitet, enligt honom är 

kreativitet inget som är en medfödd förmåga hos utvalda individer. Han anser istället att alla 

kan vara kreativa och att kreativiteten är något oförväntat av individen. Marner anser att 

betygssystemet kan leda till en minskad kreativitet hos eleverna, då de i sådana fall strävar 

efter rätt svar istället för att söka efter något nytt och/eller annorlunda (Marner, 2007:32). För 

att lyckas bryta gamla ideal såsom lydnad, måste kreativitet synliggöras i skolan. Marner 

lägger stor vikt vid problemlösning när han diskuterar kreativitet, enligt honom uppstår 

kreativitet inte ur frihet utan snarare där det finns brister (2007:35)  

Författarna till boken Läraryrkets många ansikten diskuterar kreativitet och lärarrollen samt 

kreativitetens möjligheter och begränsningar. Enligt författarna är man kreativ om man är 

skapande och nydanande, men även om man vågar försöka, misslyckas och tro på det man 

gör/skapar, samt väljer nya metoder och finner kraft att genomföra sin idé. (Margrethe 

Brynolf at el., 2012:248). Vidare menar författarna att man måste ha god självkännedom och 

vara medveten om sina resurser för att helt fritt kunna använda sin kraft för att lösa problem 

och/eller skapa något nytt. Alltså handlar kreativitet, en stor del om kraft, vilja, 

självkännedom och självständighet (Margrethe Brynolf at el., 2012:249). För att stimulera 

kreativitet bör, enligt författarna, lärare sträva mot att ständigt arbeta med intellekt, känslor, 

fantasi och vilja.  

Sammanfattningsvis pekar den redovisade forskningen och teorierna på en stor variation 

angående definitioner av begreppet kreativitet. Det som är gemensamt för de flesta är tanken 

om kreativitet som nyskapande/skapande av nya lösningar, idéer, perspektiv och/eller 

produkter. Jerome Bruner(1962) menade dock att den kreativa processen i sig var ett 

skapande av en ny produkt. En del av författarna diskuterar även upplevelsen av kreativitet, 

det Ellen Bach valt att kalla för Alfa- och Beta-kreativitet. Vygotskij nämner till exempel att 

kreativitet är en aktivitet som endast ger sig till känna i människans inre. Även psykologen 

Bruner ansåg att det är individens uppfattning om den egna kreativiteten som är viktig. Med 

andra ord så är det upp till individen om man uppfattar sig själv som kreativ eller inte. De 

definitioner som presenterats här ovan kommer ligga som utgångspunkt för diskussionen av 

resultatet i denna studie.  
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3. Metod  
Arbetsmetoden för denna uppsats har bestått av både läsning och reflektion. Jag har studerat 

läroplaner för gymnasiet (LGY11), ämnesplaner, kursplaner och kunskapskrav inom diverse 

kurser. Undersökningen tog sin start vid en sökning på skolverkets hemsida, sökordet var 

”kreativ”. De träffar som framkom valde jag att ladda ner som PDF-filer och sammanfoga de 

till ett gemensamt dokument. Här tog en mer detaljerad sökning/undersökning fart. Träffarna 

har sedan summerats och analyserats i dess kontext. För att besvara de frågeställningar som 

denna studie behandlar har kontexten, i vilken begreppet kreativitet förekommer, spelat en 

stor roll. Begreppet har studerats i förhållande till de uttryck/begrepp som förekommer i 

sammanhanget.  

 

En del träffar har jag valt att kategorisera under två uttryck/termer, då de träffarna hörde, 

enligt min mening, lika mycket under båda kategorierna. Alltså har vissa citat/utdrag från 

materialet endast haft en träff på sökordet ”kreativ” men har räknats som två träffar i fråga om 

uttryck/termer. Lika så har det förekommit att några citat/utdrag från materialet har innehållit 

två träffar, men endast räknats som en träff, då båda träffarna på ”kreativ” i dessa meningar 

har syftat till samma uttryck/termer. Sammanlagt har fyra träffar räknats till och tre träffar 

räknats bort. Sökträffarna resulterade till ett stort antal träffar inom diverse program, ämnen-

och kursplaner samt kunskapskrav. Därför har jag valt att använda både diagram och tabeller 

för att redovisa resultatet av träffarna.  Den totala summan på träffarna är korrekt, det är 

endast diagram fem och tabellerna som visar en träff för mycket.  

 

Diagram:  

Denna studie innehåller sammanlagt fem diagram. Diagrammen har jag valt att kategorisera 

utifrån program, ämnen/kurser och uttryck/begrepp. Vidare har program delats upp mellan 

”yrkesförberedande program” och ”högskoleförberedande program”. Ämnen har delats upp 

mellan ”praktiska ämnen” och ”både praktiska och teoretiska ämnen”. Yrkesförberedande 

program är till större del en praktisk utbildning och innehåller en stor del av praktiska 

moment, medan högskoleförberedande program ska förbereda eleverna för vidare 

utbildningar efter gymnasialskola och därför innehåller till större del inriktningar i första hand 

mer teoretiska än praktiska.  

Under teman ”praktiska ämnen” och ”både praktiska och teoretiska ämnen” finner vi de 

ämnen som till större del hör till sin kategori. Huruvida ett ämne är teoretiskt eller praktiskt är 
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svårlöst, i själva verket skulle alla nedanstående ämnen vara i stånd att falla under temat 

”både teoretiska och praktiska ämnen”, då det inte är helt oproblematiskt vilka ämnen som är 

praktiska och/eller teoretiska.  Jag har dock valt att kategorisera ämnena och kurser mellan 

dessa två teman och uppdelningen kan med all säkerhet diskuteras. Jag har likväl valt att 

placera ämnen till det temat de mest ”hör hemma”.  

 

Även kurser med träff/träffar på begreppet kreativitet finns med i diagram som behandlar 

ämnen, där de kurserna är placerade vid sina respektive ämnen. De träffar som hamnar under 

kunskapskraven har även de räknats ihop med de ämnena/kurser dem hör till. Varje enskilt 

diagram visar antal träffar på begreppet kreativitet inom dessa områden. Diagram 5 visar de 

uttryck/begrepp som förekommer i samband med kreativitet. I detta diagram ligger fokus på 

hur kreativitet omnämns, i förhållande till vilka uttryck/termer.   

 

Tabeller: 

För att ytterligare redogöra resultatet har jag valt att utgå från fyra tabeller. Dessa tabeller är 

en utveckling av diagram fem. Tabellerna visar mer djupgående inom vilka områden 

uttryck/begreppen omnämns i samband med kreativitet. Tabellerna utgår från samma 

kategoriseringar som diagrammen, närmare bestämt program och ämnen/kurser.  

 

Detta arbete syftar inte till att formulera en definition på kreativitet utifrån mitt material. 

Däremot har syftet varit att tyda vilka perspektiv som finns på kreativitet inom 

LGY11,ämnesplaner, kursplaner, kunskapskrav. För att lyckas med detta har jag valt att inte 

omformulera de uttryck/begrepp som förekommer i förhållande till kreativitet. Istället har jag 

valt att plocka dem från sitt sammanhang, precis så som de står utskrivna i original 

texten(t.ex. LGY11).   

3.1 Material  
Materialet för denna studie är läroplaner, ämne- och kursplaner och kunskapskrav för 

gymnasiet, det material som används i studien är de dokument som innehåller begreppet 

kreativitet.  

3.1.1 Presentation av empirin  
I detta avsnitt återges det material som studeras i detta arbete. Endast de träffar som innehåller 

begreppet kreativitet kommer att presenteras. Dispositionen är uppbyggd utifrån fyra teman:  
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1. Yrkesförberedande 

2. Högskoleförberedande/teoretiska program 

3. Praktiska ämnen   

4. Både praktiska och teoretiska ämnen 

 

Yrkesförberedande program 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Barn- och fritidsprogrammet  

Industritekniska programmet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

VVS- och fastighetsprogrammet 

 

Högskoleförberedande program 

Teknikprogrammet 

Ekonomiprogrammet  

Estetiska programmet  

Humanistiska programmet 

Naturvetenskapsprogrammet  

Samhällsvetenskapsprogrammet  

 

Praktiska ämnen 

Hantverk 

Bild 

Matlagningskunskap 

Design 

Estetisk kommunikation 

Mönsterkonstruktion 

Datoriserad mönsterhantering 

Manuell mönsterkonstruktion 

Fotografisk bild 

 

Både praktiska och teoretiska ämnen 

Medieproduktion 
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Konferens och evenemang  

Grafisk kommunikation 

Konst och kultur  

Matematik 

Teknik 

Produktutveckling 

4. Resultat 
Sökningen på begreppet kreativitet resulterade i 113 träffar, varav en träff förkommer under 

rubriken ”skolans uppdrag”. I detta resultat kapitel presenteras de 113 träffar utifrån fem 

diagram, i form av de teman som redogjorts i tidigare kapitel(presentation av empiri). Den 

träff som förekom under ”skolans uppdrag” har inte redogjorts i någon av de fyra diagram 

som behandlar teman: program och ämnen/kurser. Detta eftersom den träffen inte platsar i 

någon utav dessa teman. Däremot har den träffen och de uttryck/begrepp som förekommer i 

samband med kreativitet räknats in i diagram fem. Tabellerna är en vidare analys av diagram 

fem, då de är konstruerade utifrån teman: program och ämnen/kurser(likt de fyra första 

diagrammen), redovisas inte träffen från skolans uppdrag här heller.  
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Diagram 1 visar antal träffar på sökordet kreativitet inom yrkesförberedande program. 

Yrkesförberedande program är i första hand gymnasiala utbildningar som erbjuder möjlighet 

för jobb direkt efter studentexamen. Programmen är därför mer praktiska än teoretiska då 

eleverna förbereds för att utföra arbetet inom de specifika yrkena. Det finns tolv olika 

yrkesprogram att välja inom den svenska gymnasieskolan. Av de tolv nämns kreativitet endast 

inom fem program, med högst antal träffar inom Barn- och fritidsprogrammet(BF).  

 

 

Diagram 1, antal träffar på sökordet kreativitet inom yrkesförberedande program  
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Diagram 2 visar antal träffar inom högskoleförberedande program. De högskoleförberedande 

programmen ska förbereda eleverna för högskolestudier i första hand, då dessa program 

erbjuder möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet. Det finns sex 

högskoleförberedande program. Begreppet kreativitet förekommer inom samtliga sex 

program, där teknikprogrammet utgör flest träffar.  

 

 
Diagram 2, antal träffar på sökordet kreativitet inom högskoleförberedande program  

 

Av de 18 nationella program inom den svenska gymnasieskolan förekommer begreppet 

kreativitetet inom 11 av dessa.  
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Resterande 98 träffar finner vi under ett antal ämnen och kurser på gymnasiet. Diagram 3 

visar de träffar som förkommer inom praktiska ämnen och eventuella kurser inom dessa. 

Ämnena hantverk och matlagningskunskap samt kurser inom dessa två ämnen, utgör flest 

antal träffar på sökordet kreativitet(inom de praktiska ämnena).  

 

 
Diagram 3, antal träffar på sökordet kreativitet inom praktiska ämnen  
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I diagram 4 presenteras resultatet av träffarna för kreativitet i såväl praktiska som teoretiska 

ämnen. Kreativitet nämns även i kunskapskraven inom några utav ämnena. Träffarna för 

kunskapskraven har räknats med i undersökningen och presenteras där av även i detta diagram 

i samband med de ämnen de hör till.  Diagram 4 visar tre ämnen som sticker ut mer än de 

andra, med flest träffar både inom ämnet och kurser utgör ”grafisk kommunikation”, 

”konferens och evenemang” och ”konst och kultur” flest träffar. Dessa tre ämnen och dess 

kurser är även de enda som innehåller begreppet kreativitet som ett eller flera kunskapskrav.  

 

 
Diagram 4, antal träffar på sökordet kreativitet inom både praktiska och teoretiska ämnen 

 

4.1 Resultat av resultatet 
I denna del av resultatet presenteras de uttryck/termer som nämns och förekommer i samband 

med kreativitet.   

 

Uttryck/termer är, som tidigare nämnt, inte en omformulering utan är direkt tagna från 

sammanhanget. Dock är ”kreativa kvaliteter” ett sammanfattat begrepp för ett antal 
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egenskaper som förknippas med kreativitet. Den träff som hamnar under skolans värdegrund 

och uppdrag har kategoriserats i diagram 5 under ”kreativ förmåga och kreativa idéer”  

 

 

 
Diagram 5, visar de uttryck/termer som förekommer i samband med begreppet ”kreativitet” i 

LGY11(Nationella program, skolans uppdrag, enskilda ämnesplaner och kurser samt 

kursplaner).  
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För att närmare redogöra de uttryck/termer som förknippas med kreativitet kommer de 

presenteras mer djupgående under var sin tabell. 

 Yrkesförberedande program 
 Summa: 2 1 1 1 1 6 

Effektivitet och 
kreativitet i 

produktions arbete      0 

Miljö      0 

Processer, skapande 
och framtagande 1     1 

Förändring, 
problemlösning, 

lösningar   1   1 

Positivt agerande      0 

Arbeten      0 

Kreativ förmåga och 
kreativa idéer 1 1  1 1 4 

Kreativa kvaliteter      0 

Analysmodeller för 
kreativa, estetiska och 

tekniska aspekter      0 

Utforskande av 
kreativa möjligheter       0 

Föreställningar om 
kreativitet      0 

 

B
ar

n-
 o

ch
 

fr
iti

ds
pr

og
ra

m
m

et
 

B
yg

g-
 o

ch
 

an
lä

gg
ni

ng
s 

pr
og

ra
m

m
et

 

In
du

st
rit

ek
ni

sk
a 

pr
og

ra
m

m
et

 

R
es

ta
ur

an
g-

 o
ch

 
liv

sm
ed

el
s 

pr
og

ra
m

m
et

 

V
V

S-
 o

ch
 

fa
st

ig
he

ts
 

pr
og

ra
m

m
et

 

Su
m

m
a:

 

 

Tabell 1: Yrkesförberedande program 

Inom de yrkesförberedande programmen finns det totalt 6 träffar på begreppet kreativitet. 

Fyra av dessa träffar nämns i samband med förmågan att utveckla kreativitet och kreativa 

idéer hos elever.  
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”Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla initiativförmåga och kreativitet för att 

kunna arbeta på ett utvecklingsinriktat sätt” (Barn- och fritidsprogrammet)  

 

”Byggarbetarplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. Dessutom 

förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på 

ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska därför 

utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga” (Bygg-och anläggningsprogrammet)  

 

”Branschen präglas av förändring och utveckling, vilket ställer krav på kreativiteten och 

flexibilitet.”(Restaurang- och livsmedelsprogrammet)   

 

”Många arbetsuppgifter inom yrkesområdena innebär kontakter med entreprenörer, beställare 

och kunder. Det ställer krav på social förmåga och känsla för service. Därför ska utbildningen 

utveckla serviceförmåga, kvalitetsmedvetenhet och kreativitet.” (VVS-och 

fastighetsprogrammet)  

 

Resterande två träffar är fördelade mellan kreativa kvaliteter och förändring, problemlösning, 

lösningar. Den ena träffen är även den inom barn- och fritidsprogrammet och hör enligt min 

tolkning till kreativa kvaliteter.  

 

”För att arbeta med människor krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och med 

omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande” (Barn-

och fritidsprogrammet).  

 

Inom industritekniska programmet nämns kreativitet istället i samband med förändring och 

problemlösning.  

 

”Ett företags överlevnad kan vara helt beroende av sin inre kreativa kraft att förändras. 

Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till problemlösning och stimulera dem att 

upptäcka innovativa möjligheter att skapa och möta förändringar”(Industritekniska 

programmet).  

 

Om man skulle sammanfatta hur kreativitet beskrivs inom de yrkesförberedande programmen, 

så skulle man i första hand kunna konstansera att kreativiteten anses vara en förmåga som bör 
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främjas för att till exempel kunna arbeta på ett utvecklingsinriktat sätt. Vidare ses även 

kreativitet, i alla fall inom barn-och fritidsprogrammet, som en kvalitet hos en individ. En 

kvalitet som i sin tur tolkas som man vill, dock står kreativitet i samband med förmågan att 

vara lyhörd och ha förmågan att göra ett gott omdöme. Och slutligen kopplas kreativitet med 

något föränderligt (inom industritekniska programmet), alltså kan man genom förmågan att 

vara kreativ bidra till en förändring och problemlösning. 

 Högskoleförberedande program 
 

Summa: 1 1 1 1 1 3 8 

Effektivitet och kreativitet i 
produktions arbete       0 

Miljö       0 
Processer, skapande och 

framtagande       0 

Förändring, problemlösning, 
lösningar      2 2 

Positivt agerande       0 

Arbeten       0 

Kreativ förmåga och kreativa 
idéer      1 1 

Kreativa kvaliteter 1 1 1 1 1  5 
Analysmodeller för kreativa, 

estetiska och tekniska aspekter       0 

Utforskande av kreativa 
möjligheter       0 

Föreställningar om kreativitet       0 
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Tabell 2: Högskoleförberedande program 

 

De högskoleförberedande programmen har totalt åtta träffar på begreppet kreativitet. 

Träffarna är fördelade mellan fem av de sex programmen, med en träff var. Samtliga träffar 

på kreativitet nämns på ett eller annat sätt i samband med diverse egenskaper hos en individ.  
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”Innehåll och arbetsformer ska främja elevernas kreativitet och förmåga att samarbeta, ta 

ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.” (Ekonomiprogrammet) 

 

”Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och 

framförande ska vara centralt i utbildningen” (Estetiska programmet)  

 

”Språk och text intar en särställning och en språklig medvetenhet ska prägla utbildningen. 

Därför ska utbildningen utveckla elevernas språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift 

samt deras förmåga att medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i 

alla ämnen” (Humanistiska programmet)  

 

”Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till 

analytiskt tänkande” (Naturvetenskapsprogrammet)  

 

”Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, 

ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk 

handling” (Samhällsvetenskapsprogrammet) 

 

Resterande tre träffar hamnar alla under teknikprogrammet, en träff beskriver kreativitet som 

en förmåga som bör främjas.  

 

”Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfull förhållningssätt till teknik och ett 

kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas”  

 

Här nämns kreativitet i samband med både kritiskt och konstruktivt tänkande, en förmåga som 

bör utvecklas. Två träffar förknippas med förändring, problemlösning, lösningar.  

 

”Utbildningen ska också innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge 

förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt” 

(teknikprogrammet)  

 

”Utbildningen ska uppmuntra eleverna att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa 

och möta förändringar” (teknikprogrammet)  
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Dessa två träffar kan tolkas som att kreativitet är något som är förknippat med förändring, 

problemlösningar, lösningar. De skulle även kunna tolkas som hemmahörande till kategorin 

”processer, skapande och framtagande”. Men hör enligt min mening först och främst hemma 

inom kategorin ”förändring, problemlösning, lösningar”.  

 
 Praktiska ämnen 

 Summa: 26 1 6 1 2 1 7 1 2 5 52 
Effektivitet och 

kreativitet i produktions 
arbete 

15          15 

Miljö           0 
Processer, skapande och 

framtagande  1 4  1  4  1 1 12 

Förändring, 
problemlösning, 

lösningar     1     1 2 

Positivt agerande 5          5 

Arbeten 4  1        5 
Kreativ förmåga och 

kreativa idéer 2  1 1  1  1 1 3 10 

Kreativa kvaliteter           0 
Analysmodeller för 

kreativa, estetiska och 
tekniska aspekter           0 

Utforskande av kreativa 
möjligheter       3    3 

Föreställningar om 
kreativitet           0 
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Tabell 3: praktiska ämnen 

 

Vad gäller praktiska ämnen, dess kurser och kursplaner finner vi totalt 52 träffar på begreppet 

kreativitet. Kreativitet nämns i samband med effektivitet femton gånger i materialet. Samtliga 

femton träffar hamnar under kurser inom ämnet hantverk. Inom dessa kurser nämns 
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effektivitet och kreativitet under centralt innehåll och omnämns på likartat sätt. Ett exempel är 

följande citat från kursen Finsnickeri 6a:  

 

”Effektivitet och kreativitet i produktionsarbetet, med lönsamhet och resultatets kvalitet i 

fokus” (Finsnickeri 6a, 100 poäng).   

 

Sex ämnen/kurser och kursplaner utgör tillsammans tolv träffar gällande kreativitet i samband 

med processer, skapande och framtagande. Där matlagningskunskap och estetisk 

kommunikation är de två ämnen som utgör flest träffar, fyra träffar inom respektive ämne. Här 

följer ett exempel från en kurs inom ämnet matlagningskunskap.  

 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kreativitet framtagande av 

recept, matsedlar och menyer för olika specialkoster” (Specialkoster, 100 poäng).  

 

Två träffar hamnar under kategorin förändring, problemlösning och lösningar. Ämnet design är 

ett av dem. Design har i själva verket en träff på begreppet kreativitet, men har placerats inom 

två kategorier, då träffen hör lika mycket till båda kategorierna. 

 

”Undervisningen i ämnet design ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de kreativa 

och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds och 

miljöer och tjänster utformas.”(Design)  

 

Detta citat har alltså tolkats både inom kategorierna processer, skapande och framtagande och 

förändring, problemlösning och lösningar. Fem träffar på kreativitet är kopplade med positivt 

agerande och faller under samtliga kurser inom ämnet hantverk.  

 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kreativt och positivt 

agerande i servicesituationer” (Florist 6a- centralt innehåll).  

 

Ytterligare fem träffar är kopplade till arbete, fyra av dessa träffar hamnar under ämnet 

hantverk och en träff hamnar inom ämnet matlagningskunskap.  
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”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kreativ och positivt 

agerande i servicesituationer” (Hantverksteknik 6a- centralt innehåll).  

 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kreativt skapande av kalla 

och varma maträtter” (Matlagning 3- centralt innehåll).  

 

Tio träffar på kreativitet nämns i samband med utvecklingen av en kreativ förmåga och/eller 

kreativa idéer. Här nedan följer ett utdrag från ämnet ”datoriserad mönsterhantering” som ett 

exempel.  

 

”Ämnet har även ett kreativt inslag och behandlar hur man omsätter kreativa idéer i färdiga 

mönster” (Datoriserad mönsterhantering).  

 

De återstående tre träffar hamnar inom ämnet estetisk kommunikation, här är kreativitet 

kopplat till kategorin ”utforskande av kreativa möjligheter”. 

 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Utforskande av kreativa 

möjligheter och av kommunikation men estetiska uttrycksmedel” (Estetisk kommunikation 1 – 

centralt innehåll)  
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 Både praktiska och teoretiska ämnen 
 Summa: 2 13 5 22 2 1 2 47 

Effektivitet och 
kreativitet i produktions 

arbete        0 

Miljö   4 13    17 

Processer, skapande och 
framtagande 1 9    1 2 13 

Förändring, 
problemlösning, 

lösningar        0 

Positivt agerande        0 

Arbeten        0 

Kreativ förmåga och 
kreativa idéer 1 2 1 1 1   6 

Kreativa kvaliteter     1   1 

Analysmodeller för 
kreativa, estetiska och 

tekniska aspekter  2      2 

Utforskande av kreativa 
möjligheter         0 

Föreställningar om 
kreativitet    8    8 
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Tabell 4: Både praktiska och teoretiska ämnen 
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Både praktiska och teoretiska ämnen.  

 

Kreativitet nämns i samband med miljö totalt sjutton gånger, varav tretton träffar faller under 

ämnet konst och kultur och fyra träffar under ämnet konferens och evenemang. Här följer två 

exempel från respektive ämne och/eller kurser inom ämnet.  

 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Vilken roll film och tv har 

och har haft i samhället. Kreativa miljöer inom film- och tv- världen.” (Film- och tv-kunskap- 

centralt innehåll).  

 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den kreativa miljöns 

betydelse.” (Konferens 1-centralt innehåll). 

 

Kreativitet nämns tjugofem gånger i samband med process/er, skapande och/eller 

framtagande. Nio träffar finner vi i diverse kurser inom ämnet grafisk kommunikation. I 

kursen ”grafisk kommunikation 2”, står det i centralt innehåll följande punkt: Kreativa 

processer för att skapa budskap och visuella idéer. I kunskapskravet för kursen finner vi 

följande citat inom tre betygsskalor: “Dessutom beskriver eleven översiktligt de olika 

arbetsflödesmomenten från idé-skiss-, kreativitets- och originalprocesserna vart och ett för 

sig” (kurs inom ämnet).  

 

Kreativitet som förmåga och utvecklingen av kreativa idéer utgör sammanlagt sex träffar 

inom denna kategori. Här nedan kommer två exempel.  

 

”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva alternativa tillvägagångssätt för att 

utveckla sin kreativitet” (Medieproduktion) 

 

”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet 

och sitt matematikkunnande” (Matematik).  

 

Vidare finns det ytterligare en träff på kreativitet inom ämnet matematik, denna träff hör till 

kategorin ”kreativa kvaliteter” och är den enda träffen inom praktiska och teoretiska ämnen. 

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. 
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Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens logik, 

generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär” (Matematik)  

 

Visserligen syftar detta citat på matematikens kreativa kvaliteter snarare än individens, men 

jag har ändå valt att kategorisera den inom ”kreativa kvaliteter” i tabellen.  Analysmodeller 

för kreativa, estetiska och tekniska aspekter utgör två träffar, både under ämnet grafisk 

kommunikation.  

 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Analysmodeller för 

kreativa, estetiska och tekniska aspekter” (Grafisk illustration i pixelgrafik- centralt innehåll).  

 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Analysmodeller för 

kreativa, estetiska och tekniska aspekter” (Grafisk illustration i vektorgrafik-centralt innehåll)  

  Slutligen, hör de återstående åtta träffar till ämnet ”konst och kultur” och hamnar under 

kategorin ”föreställningar om kreativitet”.  

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Det konstnärliga 

yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar 

kreativa miljöer” (Konstarterna och samhället- centralt innehåll).  

5. Sammanfattning 
Begreppet kreativitet utgör sammanlagt 113 träffar inom läroplaner och diverse ämnes-och 

kursplaner samt kunskapskraven för gymnasiet. Den svenska gymnasieskolan har totalt arton 

gymnasieprogram, kreativitet nämns i elva av dessa. Kreativitet förknippas med elva olika 

uttryck/termer i läroplanen och diverse ämnes- och kursplaner, samt kunskapskrav för 

gymnasiet. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att de högskoleförberedande programmen och de praktiska 

ämnena innehåller flest träffar på begreppet kreativitet.  Studien visar även att med tjugosex 

träffar vardera omnämns kreativitet flest gånger i samband med processer, skapande och 

framtagande samt kreativ förmåga och kreativa idéer.  
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6. Diskussion 
Under diskussionskapitlet kommer jag att dels diskutera min resultatdiskussion och min 

metoddiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 
Vad är kreativitet?  

Tidigare kreativitetsforskning har visat att begreppet är svårt att definiera. Resultatet av denna 

studie bekräftar denna problematik. Vad som menas med kreativitet är oklart, både utifrån 

kreativitetsforskningen och denna studie. Kreativitet har kopplats ihop med andra begrepp så 

som problemlösning, nyskapande, produktivt tänkande, etc. Även i denna studie har 

kreativitet tolkats i förhållande till andra uttryck och begrepp.  Författaren Bach hävdade att 

kreativitet är ett självständigt begrepp och därför inte kan ersättas med andra begrepp så som 

problemlösning (1971:12). Jag ansluter mig till Bachs teori, det finns en problematik att 

definiera ett begrepp utifrån andra begrepp. Ser man på begreppet kreativitets ursprung så 

kommer ordet från latinets cre’o och betyder ”skapa”.  Trotts detta så har begreppet 

definierats som mycket mer än bara ”skapande”. Möjligtvis är detta ett resultat av att 

kreativitet just har ersatts med andra begrepp, vilket kan vara orsaken till denna 

begreppsförvirring. En annan möjlig förklaring kan även vara att termen ”skapande” i sig 

lämnar mycket utrymme för tolkning.  Skapande kan kopplas till mycket, allt från skapande 

av jaget till skapandet av en produkt. Detta kan vara förklarningen till varför kreativitet med 

dess ursprungliga betydelse kan appliceras inom många olika områden. Resultatet av denna 

studie visar hur kreativitet och begreppets betydelse varierar beroende på i vilken kontext och 

sammanhang begreppet sätts i. Denna studie visar att även om materialet är den samma så 

skiftar kreativitetens betydelse. Kreativitet och skapande kan betyda olika saker i olika 

sammanhang. 

 

Både Bruner (1962) och Vygotskij (1995) kopplade kreativitet som en aktivitet och handling 

hos individen.  Medan forskare så som Bach(1971), Boman (1990) och Marner (2006)  i 

första hand ansåg kreativitet som en förmåga som varje individ kan utveckla. Psykologen 

Maslow (1959, refererad i Margrethe Brynolf at el., (2012)) ansåg däremot att människan av 

naturen är kreativ och har ett medfött behov av att uttrycka sin kreativitet(2012:249). Utifrån 

resultatet (se diagram 5) av denna studie så är kreativitet snarare en förmåga och handlingar 

än ett behov. Ingenstans i LGY11 och/eller ämnes-och kursplanerna, står det utskrivet att 
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individen är i behov av att vara kreativ. Detta skulle därför kunna tolkas som att kreativitet 

snarare är ett krav i skolan än ett behov eleverna har.  

 

Bedömning av kreativitet 

Under arbetet med denna studie kunde jag inte låta bli att fundera över bedömning av 

kreativitet. Vem är det som avgör vad och vem som är kreativ? om det nu finns en 

allmängiltig uppfattning om att kreativitet inte har en tydlig definition utan snarare har många 

varierande definitioner, vem sätter då gränsen för vart kreativiteten hos en individ tar vid och 

när den upphör? Enligt Maslow hämmas människors primära kreativitet av uppfostran och 

skolan(1959, refererad i Margrethe Brynolf at el., 2012)). Han menade alltså att människan 

har ett behov att vara kreativ men att omgivningen förhindrar individen att uttrycka denna. 

Bach använde sig utav Alfa-kreativitet och Beta-kreativitet för att beskriva upplevelsen av 

kreativitet. Alfa-kreativitet användes för att beskriva omgivningens uppfattning och värdering, 

medan Beta-kreativitet är individens egen uppfattning om sig själv och sin kreativitet. Ser 

man till hur begreppet nämns i LGY11, ämnes-och kursplaner och kunskapskrav, skulle jag i 

första hand påstå att kreativitet inom skolan är utav karaktären Alfa-kreativitet, då 

omgivningen(skolans uppfattning) är den centrala. Det material som har studerats här nämner 

kreativitet i samband med specifika uttryck och begrepp, vilket inte lämnar mycket utrymme 

för elever att själva avgöra på vilket sätt de vill vara kreativa på. I nationalencyklopedin 

beskrivs en allmän tolkning av kreativitet som syftar på individens sätt att uppleva sig själv 

och omvärlden(Ne). Även Bruner och Vygotskij förespråkar att individens upplevelse av sin 

egen kreativitet är viktigast. Enligt Bruner var kreativitet detsamma som att upptäcka en 

insikt, något som var användbart för individen själv. Vidare menade Bruner att omgivningens 

värdering av den tanken, idén eller produkten som blev resultatet av individens insikt, var 

oviktig. Han ansåg att individens upplevelse av sin produkt var av betydelse, och det var det 

enda som var viktigt. Kanske menade Bruner att människor inte kan döma andra individers 

kreativitet, utan det är enbart något som individen själv kan avgöra. I en kurs inom 

matlagningskunskap står det i det centrala innehållet att undervisningen ska innehålla kreativt 

framtagande av recept, matsedlar och menyer för olika specialkoster (Specialkoster, 100 

poäng). Å ena sidan finns det utrymme för elever att själva tolka vad som är kreativt 

framtagande och på så sätt får fria händer att upptäcka och/eller skapa dessa. Men å andra 

sidan så återstår frågan vem kommer att bedöma vad som är kreativt framtagande av t.ex. 

menyer för olika specialkoster? Är det eleven själv som avgör om hon eller han varit kreativ 
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eller är det läraren som bedömer detta? Med stor sannolikhet är det läraren som avgör om 

eleven lyckats vara kreativ eller inte.  

 

Om det så förefaller sig att läraren ska bedöma elevens kreativitet, så återstår frågan: hur 

bedöms kreativitet? Den tidigare forskning som har presenterats och diskuterats i denna studie 

hävdar att kreativitet inte är synonymt med intelligens i vanlig bemärkelse. Dock finner vi 

kreativitet i diverse kunskapskrav. Det innebär inte heller att det är intelligens som mäts inom 

dessa, men de utgör utgångspunkten vid bedömning. Om det är oklart vad som är kreativitet 

och hur denna förmåga/egenskap/behov ska tolkas och tillämpas i praktiken samt vem som 

avgör huruvida en individ är kreativ eller inte, hur ska man då lyckas bedöma om eleven 

uppnått kravet att vara kreativ? I ljuset av problematiken kring bedömning av kreativitet 

uppstår ytterligare fråga kring krav på kreativitet. Är det överhuvudtaget möjligt att kräva av 

en individ att vara kreativ? Cecilia Levins studie(Creativity in the school context,) visade att 

elever i hög grad motiveras till att arbeta kreativt när de ställs inför ett 

tävlingsmoment(2008:61-64). Kunskapskraven är förvisso inget tävlingsmoment i dess 

specifika bemärkelse, däremot är det mål elever bör sträva mot för att uppnå sina individuella 

mål. Det i sig kan anses vara ett individuellt tävlingsmoment för eleven. Levins studie visade 

alltså att elever motiveras att arbeta kreativt när de ställs inför tävlingsmoment. Innebär detta 

att elever möjligtvis motiveras att arbeta kreativt för att uppnå kunskapskraven? Anders 

Marner anser att betygssystemet kan bidra till en minskad kreativitet hos elever, då de strävar 

efter rätt svar snarare än att söka efter något nytt och/eller annorlunda(2007:35). Jag ansluter 

mig till Marners teori, att ställa krav på kreativiteten för att uppnå målen och/eller öka sitt 

betyg, hämmar snarare än främjar elevernas kreativitet. Eleverna blir alltså tvungna att 

prestera kreativa arbeten om de ska uppnå kunskapskraven(inom vilka kreativitet nämns i). I 

ämnet ”estetisk kommunikation 2” står det följande i kunskapskraven för betyget A:  

 

”Eleven använder flera olika redskap för att producera och kommunicera med estetiska 

uttryck på ett kreativt sätt(…)” (Estetisk kommunikation 2)  

 

För att eleven ska uppnå betyg A i estetisk kommunikation 2 krävs det alltså att denna ska 

kunna kommunicera med estetiska uttryck på ett ”kreativt sätt”. Detta exempel är ett av 

många inom kunskapskraven. Det går inte att undgå det självklara i ovanstående utdrag från 

kunskapskravet för kursen. Till en början kan man inte undvika hur vagt och oprecist detta 

kunskapskrav är. Vad innebär ”flera olika redskap” och på vilket sätt kan eleven 
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kommunicera med estetiska uttryck på ett kreativt sätt? Vad är ett kreativt sätt? Återigen 

väcks frågan angående upplevelsen och bedömningen av kreativiteten. Ovanstående citat är 

ett utmärkt exempel på att kreativitet snarare hämmas än främjas inom skolans värld. Barn 

och ungdomar i dagens skola tränas att lägga märke till saker och ting, att lära sig att återge, 

att analysera och bedöma, men ägnar för lite tid åt att skapa och bearbeta nya idéer. 

(Margrethe Brynolf et al. 2012:249). För att främja kreativitet krävs tid åt att utveckla 

förmågan, om kreativitet tolkas som skapande av nya idéer behövs det avses tid i 

vardagsarbetet för att stimulera elevernas idéer. Kräver skolan kreativa elever så är elever i 

behov av arbete som gynnar detta, förutsatt att tid och engagemang finns, både hos elever och 

lärare. Som många forskare redan diskuterat och konstaterat, kanske är inte produkten det som 

avgör huruvida en individ är kreativ, kanske är det så att processen i sig kan vara kreativ även 

om resultatet inte är det. Precis som Vygotskij hävdade så kanske skapandet grundar sig i de 

kreativa processerna(1995:13-15). Ska lärare då bedöma elevernas kreativitet så bör de 

kanske uppmärksamma processerna i skapandet/framtagandet/arbetet etc. snarare än 

produkten. För att möjliggöra detta krävs det återigen tid. Lärare måste avse tid och/eller 

planera undervisningen på så sätt att elevernas kreativa arbete/process synliggörs.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Metoden för den här studien har varit läsning och reflektion av mitt material. Resultatet inte är 

helt oföränderligt och kan variera beroende på vem som utför studien samt vilken metod 

denna använder. För att tolkningsmöjligheterna inte ska resultera i ett för stort glapp har jag 

valt att hålla mig så nära texten som möjligt. De uttryck/termer som förekom i samband med 

begreppet kreativitet har inte omformulerats utifrån min tolkning eller värdering. Dock har en 

kategori konstruerades som ett samlingsnamn för ett antal egenskaper som förknippas med 

kreativitet (Kreativa kvaliteter). 

 

Frågan om tillförlitlighet för detta arbete är tudelad. Den kvantitativa delen av studien bör inte 

bidra till någon tveksamhet inför tillförlitligheten. Träffarna är noggrant undersökta och 

räknade. Jag har även återgett ett stort antal utdrag från mitt material i arbetet, under 

resultatredovisningen. Det finns ingen anledning att ifrågasätta mina datas representativitet. 

Men å andra sidan har jag valt ut på egen hand de uttryck/termer som jag kunde utläsa från 

materialet. Visserligen är de direkta tagna från sitt sammanhang, men återigen, så hade 
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resultatet möjligtvis sätt annorlunda ut om någon valde att tolka de ytterligare och inte endast 

plocka de så som står utskrivna.  

7. Konklusion och implikation 
Den första frågeställningen för denna studie har varit hur stor del/plats kreativiteten har inom 

läroplaner, ämnen och kurser för gymnasieskolan. Svaret blir att det är en definitionsfråga. 

Resultatet visar att det finns totalt 113 träffar på begreppet kreativitet, huruvida dessa träffar 

innebär att kreativitet har en stor plats i läroplanen och diverse ämnen och kurser går att tycka 

vad man vill om. Jag väljer dock att besvara den frågeställningen med tolkningen att resultatet 

av träffarna på kreativitet visar att begreppet spelar en stor roll i gymnasieskolans läroplaner 

och ämnes-och kursplaner. En annan del av resultatet var att begreppet nämns inom såväl 

praktiska som teoretiska program och ämnen/kurser. Detta innebär alltså att kreativitet inte är 

något som endast är kopplat till praktiska arbeten/skapande eller utbildningar, utan även kan 

förekomma inom teoretiska ämnen så som matematik. Min allmänna uppfattning innan 

studien tog sin början var att kreativitet först och främst hör till de praktiska programmen(de 

yrkesförberedande). Studien visar dock att kreativitet nämns fler gånger inom de 

högskoleförberedande programmen än de yrkesförberedande. Däremot förekommer begreppet 

kreativitet fler gånger inom de praktiska ämnena än de teoretiska. Av de 

gymnasiegemensamma ämnena nämns kreativitet endast inom ämnet matematik. Ingenstans 

står det om kreativitet inom ämnen så som engelska och svenska.  

 

En annan frågeställning var hur begreppet kreativitet definieras. I kongruens med tidigare 

kreativitetsforskning visar denna studie att kreativitet är ett komplext begrepp med varierande 

definitioner. Vad som menas med kreativitet skiftar beroende på vem som 

undersöker/använder begreppet och vart begreppet används. Materialet för undersökningen i 

denna studie har varit läroplaner, ämnes-och kursplaner och kunskapskrav för gymnasiet, 

resultatet visar att innebörden av kreativitet varierar mellan program, ämnen, kurser och 

kunskapskrav. Trots likheter så skiljer sig användningen av begreppet mellan dessa.  

Sammanlagt fann jag elva uttryck/begrepp som används i samband med kreativitet, vilket 

bevisar att kreativitet inte är ett begrepp som går att endast definiera på ett sätt. Däremot visar 

resultatet av studien att uttryck/begrepp så som processer, skapande, framtagande och kreativ 

förmåga, kreativa idéer är de uttryck som främst används i samband med kreativitet. Huruvida 

processer, skapande, framtagande är en definition på kreativitet vet jag inte. Precis som Ellen 
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Bach antyder, så är kreativitet ett självständigt begrepp och bör inte ersättas eller stå 

synonymt med andra begrepp. Svaret på min frågeställning om hur kreativitet definieras inom 

den svenska gymnasieskolan, blir alltså att det inte endast finns en definition på begreppet. 

Inte heller finns det någon allmän definition, ingen uttalad/fastställd sådan. Men med tanke på 

att kreativitet beskrivs som en förmåga och flest antal gånger nämns i samband med idéer, 

processer, skapande och framtagande väljer jag att besvara frågeställningen precis så: 

Kreativitet är en förmåga där individen utvecklar kreativa idéer och genom kreativa processer 

kan skapa något nytt.  

 

Vad gäller frågan om hur läroplaner skapar möjligheter för elevens kreativitet, så får svaret 

utifrån denna studie och mitt resultat bli att läroplaner inte skapar möjligheter för elevernas 

kreativitet. Snarare så begränsar läroplaner (LGY11) möjligheterna för elevernas kreativitet. I 

förstahand på grund av att kreativitet i en del kurser räknas som ett kunskapskrav. Här 

ansluter jag mig återigen till Marner som anser att betygssystem kan minska elevernas 

kreativitet (2007:35).  Individer bör inte sträva efter att vara kreativa på grund av krav från 

omgivningen. Om skolan nu väljer att ha kreativitet som ett kunskapskrav för betyg A 

(exempel från: Specialkoster 100 poäng) ligger skolans fokus på fel ambitioner.  

 

 Å ena sidan är det positivt att läroplaner, ämne-och kursplaner innehåller begreppet 

kreativitet och att skolan förespråkar elevernas utveckling av denna. Men å andra sidan så 

nämns inte kreativitet i alla program och/eller ämnen/kurser för gymnasiet, vilket väcker 

funderingar kring betydelsen av kreativitet. Faller det sig så att utvecklingen av kreativitet är 

viktigt endast inom vissa program och ämnen men inte andra?  

 

Hur den framtida kreativitetsforskningen kommer att utvecklas är oklart, men det ska bli 

intressant att följa denna, speciellt när det kommer till begreppet kreativitet inom skolans 

värld. Jag skulle vilja se forskning kring hur lärare och skolan bedömer elevernas kreativitet, 

av den orsaken att den frågan är den enda som inte besvarats i denna studie. Visserligen finns 

det forskning som tar upp teorier kring bedömning av kreativitet, men inga kriterier eller 

specifika arbetsmetoder finns för att utveckla denna. Möjligtvis för att kreativitet är svår att 

mäta, kanske är den till och med svår att upptäcka? Kanske har Vygotskij rätt, att kreativitet 

är en mänsklig aktivitet som bara existerar och ger sig till känna i människans inre. Vi kanske 

ska utgå från Bach´s Alfa-och Beta-Kreativitet, och skilja mellan omgivningens och 

individens upplevelse av kreativitet? Där skolan står för Alfa-kreativitet och sätter gränser för 
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vad som räknas som kreativitet och även avgör hur den ska bedömas. Det kanske är tid för 

beta-kreativitet att ta lika stor plats i skolan. Elevernas uppfattning av sin egen kreativitet 

borde kanske sätta gränserna för huruvida de är kreativa eller inte.  Det kan vara så att fokus 

borde ligga på att ge eleverna möjlighet att definiera kreativitet, i första hand sin egen.   
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