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Abstract
The crucial creativity - International and Swedish trends, issues, paradoxes, and forward-looking
perspectives in relation to creativity and late modern logics of education. The aim for this study is
to identify and analyze general trends, logics, and structures within the Swedish education system,
and whether these are consistent with society's growing need for creative individuals. Furthermore,
this study aims to identify possible tensions, paradoxes, and challenges regarding the role and
function of creativity in relation to education. The aims have been approached by a problem-oriented
method, based on a literature review as well as semi-structured interviews with key representatives
of the Swedish education system. Overall the study has captured an international and national
movement, where creativity in education on the basis of socio-economic, political, institutional, and
individual embossed perspectives, has come to be a high priority. This development is based on a
critique of today's knowledge-oriented education system, which is no longer considered compatible
with today's society. The study has identified multidimensional barriers and opportunities for
creativity in late modern education systems, and furthermore recognized creativity in education
systems as an important aspect in how to address contemporary and future societal challenges.
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1. Inledning
Det sägs ofta att kunskap och utbildning är nyckeln till en bättre framtid. Hur utbildning organiseras
har därför varit ett kraftfullt politiskt verktyg för att adressera samhällsintressen sedan långt tillbaka
i tiden. I en värld präglad av accelererande globalisering och konkurrenskraft har samhällets yngre
generationer och utbildningsystemets organisering kommit att bli centrala prioriteringar för hur
nationer hanterar samtidens och framtidens utmaningar. När 1500 av världens främsta
verkställande direktörer intervjuades gällande företagsvärldens framtida utmaningar, betonade en
övervägande majoritet att kreativa människor är avgörande i hanteringen av företagsvärldens
tilltagande komplexitet.1 Vidare menar senmodern samhällsforskning att kreativitet har blivit den
främsta drivkraften i tillväxten och utvecklingen av nationer, samt att kreativa anställda har blivit en
nyckelfaktor för lyckad produktion.2 I internationell utblick framkommer att Europeiska Unionen
påbörjat utvecklingen av gemensamma principer inom utbildningspolitik och kreativitet för att
tackla den tilltagande arbetslösheten och stärka sin position på världskartan.3 Kreativitet kan därför
till stor grad numera förstås som ett centralt ideal i samhällsdiskussionen om morgondagens
kunskapssamhälle. Samtidigt saknas en sammanhållen kunskapsbas om hur kreativitet kan främjas
utifrån aktuella samhällsförhållanden och utbildningssystem. Att utveckla och förbättra
utbildningsmodeller, med målet att producera konkurrenskraftiga, kreativa, innovativa och
kompetenta individer, har därför kommit att bli en central utmaning som spänner över flera
nationers utbildningspolitiska agendor.
Frågan om hur kreativitet och innovation ska organiseras inom företag och arbetsmarknad har
utifrån senmoderna samhällsförhållanden blivit högt prioriterad.4 Frågan om hur kreativitet och
innovation ska produceras och främjas utifrån senmoderna samhällsförhållanden har dock förblivit
relativt orörd. Denna uppsats avser att bidra till denna diskussion genom att i en problemorienterad
ansats utforska och frilägga olika möjligheter och utmaningar för att stimulera kreativitet i relation
till dagens utbildningssystem. I den nationella utbildningspolitiska debatten har främst praktiknära
incitament diskuterats för att främja kreativitet och kunskap i utbildningssystemet.5 Dock diskuteras
sällan hur kunskap och kreativitet kan främjas genom alternativa systemlogiker,
utbildningsstrukturer och utbildningsplaneringar. De intellektuellt präglade teoretiseringarna om
skolans struktur och system i relation till samhällets behov av kreativitet och innovation, har därför
till stor del hamnat i kölvattnet av sakfrågor gällande lärarlöner, betygssystem och ordningsregler.
Med dalande internationella kunskapsplaceringar6 och en verklighet där en fjärdedel av Sveriges

IBM (2010 a). Capitalizing on Complexity, s. 10 och 26. http://www-935.ibm.com/services/c-suite/seriesdownload.html (2015-12-14).
2 Florida, R. (2005). Cities and the creative class. Routledge: New York, s. 1 och 49.
3 Nóvoa, A. (2002). Ways of Thinking about Education in Europe, in A. Nóvoa & M. Lawn (Eds) Fabricating
Europe. The Formation of an Education Space. Boston, Dordrecht, London: Kluwer.
4 IBM (2010 b). Working beyond borders. http://www-935.ibm.com/services/c-suite/series-download.html
[2015-12-14].
5 Dagens Nyheter har samlat aktuella debatter samt forskning gällande Sveriges skola.
http://www.dn.se/stories/dn-granskar-skolan/
6 Skolverket (2013). PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.
Stockholm: Skolverket.
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gymnasieungdomar väljer att hoppa av sin utbildning,7 står Sverige inför avgörande
utbildningsrelaterade utmaningar kopplat till samhällets behov av kreativitet och innovation. Att
undersöka det svenska utbildningssystemets möjligheter och utmaningar kopplat till kreativitet
utifrån ett omfattande och nytänkande samhällsperspektiv är därmed mer aktuellt än någonsin.
Det är i mötet mellan kreativitetens funktion och roll i det senmoderna samhället, kopplat till
utbildningssystemets strukturer och logiker för att forma kreativa människor, som denna uppsats
tar avstamp. Uppsatsen har för avsikt att belysa och analysera internationella och nationella
tendenser, logiker och strukturer kopplat till det svenska utbildningsystemet, samt hur dessa kan
förstås i relation till utmaningen att generera kreativa individer. Uppsatsen syftar vidare till att
identifiera och problematisera spänningar och paradoxer, genom att belysa forskning som med
utgångspunkt i det föränderliga samhället behandlar kreativitet och svensk utbildningsplanering.
Studien ämnar därmed att belysa samt urskilja utmaningar och alternativa logiker i relation till den
svenska skolans karaktär, struktur och system.
Studien innehåller utöver framtagen nationell och internationell forskning, unika utsagor från
nyckelpersoner inom den svenska utbildningskontexten. Genom semistrukturerade intervjuer har
utmaningar och möjligheter för kreativitet i det svenska utbildningssystemet kritiskt diskuterats
med Skolverkets enhetschef för skolans organisering, VD för Friskolornas Riksförbund och
Skolpolitisk Expert för Svenskt Näringsliv.8 Utifrån denna ansats syftar därför uppsatsen inte enbart
till att vara av forskningsredogörande karaktär, utan har även som vision att utifrån empiriska inslag
diskutera, identifiera och analysera hur skolsystem kan utvecklas och förändras för att möta både
samtidens, och framtidens behov i termer av utbildning och kreativitet. Uppsatsen behöver vidare
inte enbart förstås utifrån ett nationellt perspektiv, då en internationell utblick i både forskning och
intervjuer vittnat om likartade utmaningar kopplade till globalisering, utbildningsstrukturer och
kreativitet.

SKL (2013). Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2013. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164993-5.pdf (2016-01-10)
8 Fullständig presentation av samtliga medverkande finnes i bilaga 1.
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1.1 Syfte och forskningsfrågor
Uppsatsens syfte är att identifiera och analysera generella tendenser, logiker och strukturer inom det
svenska utbildningssystemet9 kopplat till kreativitetens funktion samt roll i den utbildningspolitiska
och samhälleliga diskursen. Genom en problemorienterad och explorativ ansats baseras studien på
en allmän litteraturstudie med systematiska inslag, samt tre semistrukturerade intervjuer med
centrala företrädare i det svenska utbildningssystemet som helhet. Målet har varit att identifiera
senmodern nationell och internationell forskning inom området utbildningssystem och kreativitet,
vilka kompletterats med empiri genom inflytelserika nyckelpersoners utsagor.
Uppsatsen syftar mer specifikt till att undersöka olika perspektiv och aspekter i senare
kreativitetsforskning, samt hur det svenska utbildningssystemet kan förstås i relation till dessa.
Syftet inbegriper därmed en analys med målet att identifiera eventuella spänningar, paradoxer,
möjligheter och utmaningar på både mikro- och makronivå gällande kreativitetens funktion samt
roll kopplat till det svenska utbildningssystemets struktur och logiker.
Utifrån denna ansats syftar uppsatsen därmed inte enbart till att vara av redogörande karaktär, utan
har även som vision att diskutera och analysera hur skolsystem kan utvecklas och förändras
generellt, för att möta samtidens och framtidens behov av kreativa individer.
Följande frågeställningar har varit vägledande för syftet:
Hur beskrivs relationen mellan kreativitet, utbildningssystem och dess strukturer i forskning kopplat
till senmodern kontext?
Hur beskrivs kreativitet i relation till det svenska utbildningssystemet utifrån forskning kopplat till
senmodern kontext?
Vilka möjligheter och utmaningar kan identifieras i relation till kreativitet och utbildning i samtida
och framåtblickande svensk kontext?

1.2 Disposition
Studiens första kapitel består av en övergripande introduktion och bakgrundsgenomgång för
studiens forskningsområde och samhälleliga kontext. I kapitlet presenteras studiens syfte och
frågeställningar samt en forskningsgenomgång med fokus på temat kreativitet och utbildning. I
studiens andra kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och applicerade metod.
I kapitlet finns redogörelser för metod, urval, teoretiska utgångspunkter och studiens tematiska
framställningslogik. I kapitel tre presenteras studiens resultat. Kapitlet är uppdelat i två delar;
Utbildning och kreativitet – en holistisk strävan samt Kreativitet i det svenska utbildningssystemet.
Det första avsnittet i resultatdelen ämnar presentera forskning och informanternas utsagor i relation
till studiens första frågeställning. I resultatdelens andra avsnitt redogörs forskning och utsagor
kopplat till studiens andra och tredje frågeställning.
I studiens fjärde kapitel förs en analytisk diskussion i förhållande till studiens resultat och
frågeställningar. Diskussionskapitlet syftar till att skapa en analytisk räckvidd i relation till fynd,

9

Det svenska utbildningssystemet innefattar i denna studie grund- och gymnasieskola.
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perspektiv och tendenser som framkommit i studiens resultat. Kapitlet avslutas med förslag till
vidare forskning kopplat till studiens tema och resultat, och avrundas därefter med en
metoddiskussion där möjligheter och begränsningar för denna studie kort diskuteras. I det
avslutande kapitlet görs en kort sammanfattning av studien som helhet.

1.3 Bakgrund
Uppsatsens övergripande syfte är att identifiera och analysera generella tendenser, logiker och
strukturer inom det svenska utbildningssystemet kopplat till kreativitetens funktion samt roll i den
utbildningspolitiska och samhälleliga diskursen. Vidare syftar denna uppsats till att urskilja
eventuella spänningar, paradoxer, möjligheter och utmaningar på både mikro- och makronivå
gällande kreativitetens funktion samt roll kopplat till det svenska utbildningssystemets struktur och
logiker.
Begreppet kreativitet är komplext och gränsar i denna studie till flera olika samhällsaspekter och
perspektiv. Begreppet spänner därmed över flera forskningsfält med varierande metodologier och
teoretiseringar. I denna studie har definitionen och förståelsen av begreppet kreativitet tagit avstamp
i olika samhällsvetenskapliga forskningsdiscipliner såsom utbildningsvetenskap, sociologi,
psykologi, ekonomi och statsvetenskap. Denna studie har vidare avgränsat sig till att fokusera på
forskning som lyfter temat kreativitet och utbildning i symbios, vilket innebär att
kreativitetsteoretiseringar inom bortomliggande forskningsdiscipliner som exempelvis medicinska
studier utelämnas. Följande bakgrundsavsnitt syftar dock till att i breda drag, och utifrån flera
forskningsdiscipliner, redogöra för kreativitetsbegreppets roll och betydelse för individen, samhället
och utbildningssystemet. Avsnittet innefattar även en kortare beskrivning av det senmoderna
samhället och den svenska utbildningskontextens senare omvandling – en viktig samhällelig
kontextualisering som studien som helhet bör förstås i förhållande till.

Det senmoderna samhället
Denna studie förhåller sig till senare samhällsvetenskapliga beskrivningar om ett samhälle i
förändring. Sammantaget är forskningen överens om att vi lämnat modernismen bakom oss – ett
antagande som i sin tur genererat flera tolkningar och polemiker gällande hur samhällets ska
beskrivas. En av tolkningarna härleds till begreppet senmodernism. Samtida sociologer såsom
Anthony Giddens, Ulrich Beck och Richard Florida beskriver det senmoderna samhället utifrån
gemensamma antaganden om institutionella, sociala och ekonomiska förändringar, vilka kommit att
skapa komplexa utmaningar och genomgripande tendenser i samhället.10 Exempel på
samhällstendenser som kommit att belysas i senmodern forskning är tilltagande individualisering,
reflexivitet, teknologi och globalisering.11 Gemensamt för dessa samhällsförhållanden är att det
senmoderna samhället å ena sidan erbjuder individer ökad frihet i skapandet av sina livsprojekt och
identiteter, där konstruktionen av jaget blivit ett reflexivt projekt.12 Å andra sidan innebär denna

Beck, U. (2000). Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. Daidalos: Göteborg. Florida, R. (2006).
Den Kreativa Klassens Framväxt. Daidalos: Göteborg. Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity.
Stanford, Calif: Stanford University Press.
11 Giddens, A. (1990).
12 Ibid, s. 110-114.
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utveckling ökade risker och osäkerhet då individen blir utelämnad i sitt självförverkligande.13
Individen förväntas därmed ta alltmer ansvar för sitt självförverkligande och livsprojekt. I
beskrivningen av det senmoderna samhället i termer av individualisering uppmärksammas därmed
möjligheter tillika motsättningar, där individens frihetsutrymme ökar i ett samhälle där
maktstrukturer och sociala stratifieringssystem lever kvar.14 I förhållande till studiens tema rörande
kreativitet bör individualiseringens möjligheter och motsättningar beaktas, då tilltagande
individualisering kan tolkas som både individuella strävanden och politiska styrmedel.15
Hur institutioners och organisationers roll bör förstås i relation till senmodernismen vittnar också
om en dimension präglad av förändring. Utifrån sociologen Richard Florida karaktäriseras relationer
inom och mellan institutioner av tilltagande flexibilitet, där både struktur och organisering av tid
och rum kastats om, förskjuts och blandas ihop.16 Utifrån dessa antaganden kan även
utbildningssystemet förstås i utifrån senmodern kontext, där förhållandet mellan skolans värld och
närliggande aktörer blivit alltmer komplext. I studien ”Utbildningsplanering – samspel mellan
utbildning och arbete” har författaren Christian H. Jørgensen bland annat visat hur
arbetsmarknadsrelaterade aktörer kommit att bli inflytelserika röster i det utbildningspolitiska
landskapet under senare tid.17 Det är därmed viktigt att förstå både kreativitet och utbildningssystem
i ljuset av senmoderna samhällstendenser, då flera perspektiv, spänningar och förhållanden
härstammar ur det föränderliga samhällets tilltagande komplexitet.

Det kreativa samhället
Fram till 1900-talet kopplades kreativitet främst till konstnärliga egenskaper och kompetenser.
Kreativitetsbegreppet var under de tidigare epokerna inte märkbart inkorporerat i samhällets
ekonomiska dimension och kunde delvis förstås som ett isolerat och elitistiskt koncept.18 I
senmodern tid har denna dimension och kreativitetsbegreppets roll i samhället dock förändrats i
takt med progressiv globalisering, teknologi, flexibilitet och konkurrens. Utifrån ett
samhällsperspektiv finns kreativitetsforskare som menar att vi befinner oss i en slags påbyggnad av
informations- och kunskapssamhället, och kallar denna utveckling för det kreativa samhället.19 Det
kreativa samhället beskrivs som en tilltagande komplex organism, där avancerade ekonomier,
industrier och teknologier ställer alltmer komplicerade krav inom flera samhällsnivåer.20 Dessa krav
adresserar främst individens förmågor samt organisations- och institutionsteoretiska logiker.
Sociologen Ulrich Becks teori om risksamhället identifierar bland annat att standardiserade system
i det globaliserade samhället tenderar att luckras upp och därigenom övergår till flexibla och

Beck, U. (2000).
Giddens, A. (1990), s. 118-119.
15 Månson, P. (2007). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker. Norstedts akademiska.
16 Florida, R. (2006). Den Kreativa Klassens Framväxt. Daidalos: Göteborg.
17 Jørgensen Helms, C. (2006). Utbildningsplanering – samspel mellan utbildning och arbete.
Studentlitteratur: Lund.
18 Florida, R. (2005). Cities and the Creative Class. New York, London: Routledge.
Florida, R, (2002). The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community
and Everyday Life. New York: Basic Books.
19 Reimeris R. (2015). Theoretical features of the creative society. Creativity Studies. Mykolas Romeris
University: Vilnius, s. 2.
20 Ibid, s. 3.
13
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varierande former.21 Han betonar vidare att denna tendens genererar ett omfattande krav – tillika
behov – av kreativitet- och innovationspräglade lösningsförmågor på både individ- och
samhällsorganisatorisk nivå.
Några centrala aspekter i relation till dessa krav och behov är svängningar på arbetsmarknaden och
synen på arbete som helhet. I verket Prekariatet – den nya farliga klassen förhåller sig författaren
Guy Standing sig med ett kritiskt perspektiv gällande samhällets utveckling. Främst lyfter
forskningen tendenser och spänningar utifrån samhällsekonomiska perspektiv, samt hur dessa
kommit att påverka samhället på både mikro- och makronivå. Standing beskriver bland annat hur
arbetet har kommit att bli gränslöst i termer av både tid och rum, och att denna utveckling sätter
press på traditionella föreställningar om samhällsstrukturer och individens förmågor.22 En liknande
bild gällande förändrad syn på arbetskraft och förmågor ges i en större studie utförd av IBM, där
1500 företagsledare från hela världen fick frågan om vilka egenskaper som är nödvändiga i samtidens
och framtidens företag. Kreativitet och kreativt ledarskap hamnade högst upp på prioritetslistan och
motiverades med att kreativitet är en essentiell egenskap för att på ett framgångsrikt sätt verka i en
flexibel, global och föränderlig miljö.23
Sammanfattningsvis finns därmed flera infallsvinklar och perspektiv kopplade till kreativitet och det
senmoderna samhället. Perspektiven belyser bland annat kreativitet som ett behov och krav i det
globaliserade samhället, och att kreativitet kan förstås som både egenskap och medel i hur komplexa
samhällssystem bör hanteras. Denna studie har för avsikt att vidareutveckla, undersöka och
identifiera dessa och flera tendenser i senare avsnitt.

Den kreativa individen
Begreppet kreativitet definieras på olika sätt beroende på i vilken forskningskontext begreppet
tillämpas. Det är även komplext i den meningen att begreppet spänner över flera forskningsfält. Det
råder dock konsensus i att begreppet kreativitet innebär nyskapande.24 Kreativitet kan i relation till
nyskapande förstås som förmågan att hitta nya lösningar eller perspektiv på redan existerande
problem eller fenomen. I praktiken innebär detta att en kreativ individ anses kunna acceptera nya
idéer samt vara flexibel och öppen för förändring.25
Utifrån psykologisk forskningskontext handlar kreativitet bland annat om balansen mellan
konvergent och divergent tänkande. Konvergent tänkande innefattar exempelvis IQ-tester och
problemlösning i relation till fixerade rationella problem med endast ett rätt svar.26 Det divergenta
tänkandet adresserar tänkande som inte leder till en specifik och korrekt lösning. Istället innefattar
det divergenta tänkandet individens förmåga att på ett flexibelt sätt generera flera originella idéer.27
Relationen mellan det konvergenta och divergenta tänkandet är komplext, och det är i förmågan att
på ett flexibelt sätt alternera mellan de två tankemönstren, som den kreativa individen utmärker

Beck, U. (2000). Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. Daidalos: Göteborg, s. 228.
Standing, G (2011). Prekariatet – den nya farliga klassen. Daidalos: Göteborg.
23 IBM (2010 a), s. 23 och 26.
24 Levin, C. (2008). Creativity in the school context. Wallin & Dalholm: Lund, s. 57.
25 Ibid.
26 Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity. Flow and the psychology of discovery and innovation.
HarperCollins Publishers: New York, s. 60.
27 Ibid.
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sig.28 Tankealterneringen hänger även ihop med förmågan att uttrycka sig kreativt, vilket kan förstås
som ett terapeutiskt verktyg och ett sätt att ge utlopp för känslor.29 Kreativitet kan därför
sammanfattningsvis förstås som ett medel för att understödja problemlösning, anpassningsförmåga,
uttrycksförmåga och därigenom välbefinnande.30 Det är även relevant att kort nämna begreppet
innovation, som ofta figurerar i samband med begreppet kreativitet. Då kreativitet är kopplat till
själva tankeprocessen och görandet, är innovation istället det praktiska applicerandet. Innovation
kan därför förstås som frukten av en kreativ process, vilken oftast karaktäriseras av en nytänkande
och förbättrande lösning eller produkt.31
Forskning gällande den kreativa individen har bland annat fastställt att alla barn är kreativa, och att
kreativitetsnivån når sin kulmen kring fyraårsåldern.32 I en omtalad longitudinell studie utförd av
psykologen Calvin Taylor framkom att individens kreativitetsnivå kontinuerligt stagnerade efter att
barnet passerat femårsåldern. Genom att låta 1600 barn genomföra kontinuerliga kreativitetstest
under 10 år kunde Taylor avläsa att 98 % av barnen i femårsåldern fick testvärden som kunde
likställas med geninivå. När gruppen genomgick samma test 10 år senare uppnådde endast 2 %
samma nivå. Taylor drog slutsatsen att olika samhälleliga socialiseringsprocesser begränsade den
naturliga kreativiteten i vårt tänkande. Han menade att vi under vår uppväxt lär oss att tilldela saker
och ting värdeomdömen såsom bra, dåligt, lämpligt eller olämpligt, och att dessa föreställningar
hämmar vår förmåga att uttrycka vår inneboende kreativitet när vi blir äldre.33
Kreativitet kan därmed förstås som en personlig process, där både interna och externa faktorer
påverkar den individuella kreativitetsutvecklingen. Den interna kreativitetsprocessen inrymmer
flera olika mentala funktioner, kombinationer av egenskaper och personlighetsdrag. 34 Externa
omständigheter har dock en viktig roll, eftersom varje individ behöver lära sig hur just deras
kreativitet kan praktiseras och utvecklas.35 Sammanfattningsvis finns därmed flera komplexa
aspekter i kreativitetsbegreppet kopplat till individens förmågor och miljö. Dessa samt
tillkommande tendenser och perspektiv kommer att vidareutvecklas och undersökas i senare avsnitt
i denna studie.

Kreativitet och utbildningssystemet
Kreativitetens tilltagande roll i ekonomin gällande sysselsättning och ökad konkurrens har bidragit
till en progressiv utbildningspolitisk debatt internationellt.36 I exempelvis Tyskland, Japan och USA
har kreativitetsbegreppet blivit centralt i senare policydokument inom utbildningspolitiken. Denna
utveckling grundar sig bland annat i kritik riktad mot nuvarande utbildningssystem, där man menar
att det finns ett felaktigt fokus på renodlad kunskapsinhämtning.37 Även på EU-nivå har begreppet

Ibid.
Levin, C. (2008), s. 57.
30 Ibid.
31 Robinson, K. (2011). Out of our minds. Learning to be creative. Courier Weststone: Westford, s. 143.
32 Levin, C. (2008), s. 8 samt Land, G. & Jarman, B. (1992). Bortom brytpunkten. Förändring och förnyelse i
framtidens företag. Graphic system: Göteborg, s. 169.
33 G. & Jarman, B. (1992), s. 169.
34 Ibid, s. 165-166.
35 Ibid.
36 Shaheen R. (2010), s. 165.
37 Ibid, s. 167.
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kreativitet kommit att prioriteras. Kreativitets- och innovationssatsningar i utbildningssystemet –
beskrivna i Europeiska kommissionens ”Memorandum om livslångt lärande” – är tänkt att adressera
en skiftande skala av intressen, behov och krav hos individen.38 I dokumentet beskrivs bland annat
att ”Systemen för lärande måste anpassas till de nya sätt på vilka människor lever och lär sig idag”.
Kreativitetsbegreppet i relation till det svenska utbildningssystemet går att finna i flertalet dokument
utfärdade av Skolverket. Utifrån den svenska skollagen finns ett avsnitt som innefattar
utbildningssystemets uppdrag med kopplingar till kreativitet.
Utbildningen syftar också till att […] främja barns och elevers allsidiga personliga
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare.
Skollagen 2010:800 Skolverket

Kreativitetsbegreppet återkommer därefter i bland annat läroplan för både grund- och
gymnasieskola.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att
pröva egna idéer och lösa problem.
Läroplan för Gymnasieskolan 2011, Skolverket

Begreppet kreativitet upphör dock att nämnas i Skolverkets dokument gällande betygskriterier och
ämnesplaner med undantag för kurser i entreprenörskap och olika typer av hantverkskurser. Det
framkommer därmed att utbildningssystemet har som syfte att främja barns kreativitet, men att
begreppet kreativitet i de flesta sammanhang inte bedöms, utvärderas eller systematiserats i de
verksamhetsanknutna skoldokumenten.
Inom forskningsområdet gällande kreativitet och utbildningssystem råder konsensus att en kreativ
skolmiljö är fruktsamt för barnets utveckling, och att kreativitet hos barn predicerar kreativitet i
vuxen ålder.39 Det finns därför ett utbrett politiskt intresse att integrera kreativitet i
utbildningssystem och läroplaner. Studier inom utbildningsvetenskap har dock identifierat
etablerade aspekter och tendenser i utbildningssystem som står i vägen för detta strävande. Ett
centralt exempel som visat sig vara kreativitetshämmande är systematiserandet av standardiserade
prov i likhet med de nationella proven.40 Denna tendens har bland annat bidragit till att lärare endast
fokuserar på att lära elever hur de ska klara proven, vilket resulterat i fokus på utantillinlärning med
begränsat utrymme för kreativitet.41 I kombination med intensiva läroplaner och snäva deadlines
tenderar effektiviseringspräglade strukturer i utbildningssystemet därför att hämma de
kreativitetsaspekter som samhället efterfrågar.42

38Europakommissionen.

(2000). Memorandum om livslångt lärande. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/?uri=URISERV%3Ac11054, s. 14. (2016-02-12)
39 Levin C. (2008), s. 57.
40 Cheng V. (2010). Tensions and dilemmas of teachers in creativity reform in a Chinese context. Thinking
skills and creativity vol. 5, s. 121.
41 Ibid.
42 Ibid.
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I USA hoppar ca 1.3 miljoner elever av high school varje år43, i Sverige misslyckas var fjärde elev med
att fullfölja gymnasiet inom fyra år.44 I en svensk rapport betonas faktorer som ofullständigt
pedagogiskt stöd, avsaknad av praktiska inslag och bristfällig skolmiljö som några av orsakerna
bakom gymnasieavhoppen i Sverige.45 En skolmiljö som präglas av kreativitet har bland annat visat
att elevernas fysiska hälsa och skolresultat främjas.46 Dessutom har aspekteter såsom informella
klassrumsmiljöer med utrymme för autonomi visat sig öka elevernas kreativitet.47
Sammanfattningsvis finns därmed flera centrala aspekter kopplat till kreativitet och
utbildningssystem. Flertalet forskningsstudier visar att kreativitet har kommit att bli en prioritet
utifrån både utbildningspolitiska, institutionella och empiriska perspektiv. Denna studie har för
avsikt att undersöka och vidareutveckla dessa tendenser i senare avsnitt.

Svensk skola i omvandling
Utifrån senare svensk kontext har åtminstone två större processer och systemskiften präglat samt
omvandlat skolsystemet som vi förstår det idag. En central aspekt är kommunaliseringen som
förändrade det politiska landskapet i Sverige under 80- och 90-talet. I takt med tilltagande nyliberala
tendenser och en växande kritik mot byråkratisering och detaljstyrning gavs ökat lokalt ansvar för
skolverksamheten i respektive kommun. Ambitionen var att gå från en regelstyrning mot
målstyrning, med färre regler men tydligare mål 48 Denna decentraliseringsprocess genererade en
maktförskjutning mot målstyrning med lokalt ansvar.
Bara några år senare verkställdes även Friskolereformen som garanterade fristående skolor medel
av den kommun i vilken skolan var verksam. Motivet bakom reformen grundade sig bland annat i
idén om valfrihet, flexibilitet och konkurrens.49 Svensk skola har därmed genomgått en omvandling
präglad av både decentralisering och privatisering som till stor grad påverkat hur utbildningssystem
organiseras och struktureras. Sammantaget kan både skolans decentralisering och friskolereformen
förstås som en del av en internationell liberaliseringstrend och rörelse inom utbildningsplanering,
där barriärer för individens val och utveckling succesivt upplöses.50 Denna rörelse har dock även
uppmärksammats i kritiska diskussioner, där liberaliseringen av utbildningssystem visat sig
generera flera spänningsförhållanden rörande vinster i välfärden, segregering, snedvriden

Alliance for Excellent Education, High School Dropouts in America. Faktablad, uppdaterat september
2010. http://www.all4ed.org/wp-content/uploads/HighSchoolDropouts.pdf (2015-12-01)
44 SKL (2013), Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2013. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164993-5.pdf (2015-12-01)
45 Ungdomsstyrelsen (2013), 10 orsaker till avhopp: 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet.
http://www.temaunga.se/sites/default/files/tioorsaker.pdf (2015-12-05)
46 Mahdi R, Sukarman S. S, Chan Kit Yok M. (2014). Fostering Creativity through Innovation Engagement in
Science and Technology Education: Case Study of Universiti Teknologi MARAStudents. Procedia - Social
and Behavioral Sciences 167, s. 257.
47 Amabila, T.M. (1996). Creativity in context. Westview Press: Colorado, s. 230.
48 Richardson, G. (2010). Svensk utbildningshistoria – skola och samhälle förr och nu. Studentlitteratur: Lund,
s. 162.
49 Ibid, s. 167.
50 Olssen, M. (2006). Education: Neoliberalism, Globalization, Democracy: Challenges for Education. Lauder,
H. Brown, P. Dillabough, J.A. Halset, A.H. (red.). I Education, Globalization & Social Change, s. 261-287. New
York: Oxford University Press.
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konkurrens och komplexa förhållanden då fler aktörer får inflytande i utbildningssystemet.51 I
relation till studiens tema gällande kreativitet och utbildningssystem är det viktigt att ha dessa
utvecklingar i åtanke, då det utbildningspolitiska landskapet kommit att bli alltmer komplext och
svårtolkat.

1.4 Studiens utgångspunkter
Det finns omfattande mängd forskning inom området för kreativitet. Majoriteten har en stark
koppling till forskning inom psykologi och hur den mänskliga hjärnan hanterar kreativitet. Vidare
finns forskning om kreativitet som samhällsfenomen och hur begreppet kommit att bli globalt
utifrån ett samhälls- och arbetsmarknadsperspektiv. Relativt lite forskning behandlar kreativitet och
dess roll i utbildningssystemet utifrån ett samhällsteoretiskt perspektiv. Dock finns forskning som
beskriver kreativitet och utbildning utifrån praktiknära empiriska perspektiv som exempelvis
specifika undervisningstekniker, där olika pedagogiker visat sig främja respektive motverka
kreativitet i klassrummet. Denna studie förhåller sig till forskning inom dessa ramar, och har
därigenom strävat efter att täcka in empirisk forsning som fokuserat på hur kreativitet främjas eller
motverkas i undervisningspraktiken, samt hur dessa relaterar till institutionella förutsättningar i
utbildningssystemet.

Samhällsteoretiska perspektiv och utgångspunkter
Då denna studie syftar till att identifiera och analysera generella tendenser, logiker och strukturer
inom det svenska utbildningssystemet kopplat till kreativitetens funktion samt roll i den
utbildningspolitiska och samhälleliga diskursen, har samhällsvetenskapliga perspektiv primärt legat
till grund för studiens utgångspunkter. Den samhällsvetenskapliga forskningen ofta har sin
disciplinära hemvist inom utbildningsvetenskap, sociologi, statsvetenskap och ekonomi, där flera
samhällsvetenskapliga perspektiv går på tvären genom olika discipliner. Studien har utifrån dessa
grunder därför haft som ambition att undersöka studier från flera forskningsområden, med målet
att lyfta disciplinöverbryggande tendenser kopplat till kreativitet och utbildningssystem.

Utifrån studiens gränsöverskridande forskningsdisciplinära karaktär, har ett holistiskt och
institutionellt perspektiv – med grund i senmoderna teorier – varit centrala för studiens
samhällsteoretiska utgångspunkter. Då olika perspektiv och samhällstendenser relaterar till
studiens syfte och frågeställningar, har ett holistiskt förhållningssätt varit vägledande. Holism
fokuserar på kollektiva storheter, där flera aspekter samverkar i relation till ett helhetsfenomen.52
Utifrån ett senmodernt perspektiv kan dessa tendenser förstås utifrån senmoderna
samhällsteoretiseringar såsom tilltagande globalisering, effektivisering, reflexivitet och
konkurrens.53 Det holistiska förhållningssättet har därmed bidragit till att relationen mellan
kreativitet, utbildning och dess struktur, kunnat förstås utifrån olika samverkande element och
perspektiv.

Hartman, L. (red.) (2010). Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? SNS Förlag.
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2.
[uppdaterade] uppl. Studentlitteratur, Lund, s. 112.
53 Giddens, A. (2007) Sociologi. 4. uppl. Studentlitteratur: Lund, s. 124-128.
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Vidare har ett institutionellt perspektiv legat till grund för studien, där aspekter gällande
institutionella ideologiska strömningar och strävanden kunnat lyftas.54 Utifrån ett senmodernt
perspektiv tar även det institutionella perspektivet avstamp i föreställningar om ett globaliserat
samhälle, där samhällets institutioner och organisationer står inför förändringar och utmaningar i
termer av moraliska och politiska logiker.55 Då denna studie innehåller utsagor från företrädare i det
svenska utbildningssystemet, har det institutionella perspektivet bidragit till identifieringen av
särskilda strävanden och metoder utifrån institutionella och politiska aspekter.
De båda förhållningssätten har bidragit till flexibilitet och öppenhet, vilket genomsyrat studiens
insamlingsprocess och resultatanalys. Flera samverkande aspekter har genom dessa förhållningssätt
kunnat identifieras, vilket därmed bidragit till ett dynamiskt och mångdimensionellt resultat.

Forskningsrelaterade utgångspunkter
Studiens utgångspunkter tar avstamp i fyra större verk och två artiklar som beskriver begreppet
kreativitet och dess förankring samt funktion i relation till individen, utbildningssystemet och
samhället som helhet. Utgångspunkterna behandlar kreativitet som både begrepp och fenomen
utifrån senmodern samhällskontext, där flera perspektiv figurerar. Verken har valts utifrån kriterier
som både förankrar, utmanar och främjar temat för studiens syfte och frågeställningar, och som
vidare relaterar till nationella, såväl som internationella aspekter. De forskningsrelaterade
utgångspunkterna syftar till att fånga de tendenser som studien ämnar belysa, vilka tillsammans med
utvald forskning kommer att diskuteras i studiens analyserande kapitel.
I denna studie har psykologiprofessorn Mihaly Csikszentmihalyis definition av kreativitet varit
vägledande, då hans teorier behandlar och beskriver begreppet utifrån flera perspektiv och
samhällskontexter. Csikszentmihalyis verk genomsyras även av ett kritiskt samhällsperspektiv som
ifrågasätter kreativitetsbegreppets dynamik, funktioner, relationer och verkan i samhället. I tidigare
avsnitt i denna studie fastställdes att begreppet kreativitet i stora drag innebär nyskapande.
Csikszentmihalyi har i sitt verk Creativity – Flow and the psychology of discovery and innovation
delat in kreativitetsbegreppet i tre övergripande teman baserat på denna definition. Det första temat
beskrivs som kreativa domän. Kreativa domän innefattar olika slags regler, procedurer och kulturer,
vilka kan förstås som överenskommen symbolisk kunskap i ett specifikt samhälle eller bland
mänskligheten som helhet.56 Exempel på kreativa domän är matematik, nationalekonomi eller
konst. Kreativa domän kan därför förstås som olika tematiska spelrum genom vilka kreativitet och
kunskap förankras och normaliseras i samhället.
Det andra temat kallar Csikszentmihalyi för kreativa fält. Dessa fält innefattar olika professioner,
organisationer eller institutioner som kontinuerligt värderar kreativitet i relation till de kreativa
domänen. Det är inom de kreativa fälten som kreativitet därmed successivt bedöms och prövas mot
etablerade kreativa domän.57 Det tredje och sista kreativitetstemat är individpräglat och berör
således den kreativa individen. Csikszentmihalyi menar att en kreativ individ är den som på ett
originellt sätt kan producera nya idéer eller identifiera nya mönster utifrån de etablerade domänen.

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008), s. 86-88 och 347.
Rothstein, B. (2010). Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. SNS Förlag:
Stockholm.
56 Csikszentmihalyi, M. (1996), s. 28.
57 Ibid.
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En kreativ individ kan därför förstås som någon vars tankar och åtgärder ändrar, påverkar eller
skapar nya domän.58
Dessa tre teman kan sammanfattningsvis förstås som sammanflätade processer där olika fält,
aktörer och individer kontinuerligt värderar, genererar, normaliserar och förändrar kreativa domän.
För att individen ska få utlopp för sin kreativitet och möjligheterna att påverka krävs dock att denne
kan internalisera systemet och sambandet mellan kreativa domän och fält. Detta innebär därför att
individen delvis bör vara intresserad av olika domän för att samla in kunskap, men även att individen
har tillgång till dem.59 I detta sammanhang finns en komplexitet i att kreativa fält agerar grindvakter
gällande vad som bör absorberas upp i de etablerade kreativa domänen.60 Här får organisationer och
institutioner en avgörande roll, då de är placerade mellan den kreativa individen, och de normerande
kreativa domänen. Sammantaget blir kreativitet därmed först betraktat som kreativt när de kreativa
fälten och domänen antagit nya tankar och lösningar på existerande fenomen. Kreativitet handlar
därmed inte enbart om individens förmåga att vara kreativ, utan även om vilken slags kreativitet
som är önskvärd eller aktuell i samhället.61
Csikszentmihalyis teori om kreativitet utifrån domän, fält och individens förmågor har varit en
fruktsam utgångspunkt för denna studie då hans verk ringar in tidlösa tendenser, spänningar och
paradoxer kopplat till kreativitet och samhällets struktur. De komplexa relationerna mellan individ
och samhälle i relation till kreativitetsbegreppet som Csikszentmihalyi beskriver och identifierar, har
bidragit med essentiella insikter, verktyg samt teoretisk vägledning i forskningsprocessen.
Vidare har även studier om kreativitet som samhällsekonomiskt fenomen kompletterat
utgångspunkterna för denna studie. Detta perspektiv är viktigt då utbildningssystem har en stark
koppling till arbetsmarknaden. Richard Florida beskriver i verket Cities and the creative class hur
kreativitet och kreativa människor kommit att bli en dominerande drivkraft för ekonomisk tillväxt.62
Utifrån ett anställningsbarhetsperspektiv har psykologiforskaren Malin Lindelöws verk
Kompetensbaserad personalstrategi fastställt att kreativitet är ett attraktivt attribut på
arbetsmarknaden, och att kreativitet som förmåga därmed kommit att bli en prioriterad och
efterfrågad intellektuell färdighet i rekryteringsprocesser. 63 Utifrån ett individperspektiv kopplat till
kreativitet och arbete har kreativitetsforskaren Farida Rasulzadas studie Organizational creativity
and psychological well-being visat att kreativitet på arbetsplatsen leder till bättre psykologiskt
välbefinnande och mindre upplevd stress.64 Dessa studier har varit fruktsamma för studiens
utgångspunkter då de bland annat identifierat och ringat in samhälleliga, individuella, nationella
såväl som internationella behovsperspektiv kopplat till kreativitet. Dessa tendenser har varit viktiga
för denna studies utgångspunkter, då kreativitetsbehovet kommit att yttra sig utifrån flera perspektiv

Ibid, s. 28
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62 Florida, R. (2005), s. 35.
63 Lindelöw, M. (2008). Kompetensbaserad personalstrategi. Stockholm: Natur och Kultur.
64 Rasulzada, F. (2007). Organizational creativity and psychological well-being. Contextual aspects on
organizational creativity and psychological well-being from an open systems perspective. Wallin & Dalholm:
Lund, s. 92.
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relaterat till denna studies syfte och frågeställningar. Hur detta behov kan tolkas och förstås i relation
till utbildningssystem kommer att undersökas i senare avsnitt i denna studie.
Slutligen har två större verk gällande kreativitet och utbildningssystem varit centrala
utgångspunkter för denna studie. I boken Creativity in Schools – Tensions and Dilemmas beskriver
Anna Craft ett samhälle karaktäriserat av tilltagande komplexitet, och menar vidare att kreativitet
därmed bör vara en fundamental prioritering i dagens och framtidens utbildningsystem. Hon menar
att utbildningssystem inte enbart bör kretsa kring fokus på standardiserade prov och faktabaserat
lärande, utan att det behövs omfattande inslag i utbildningssystem som främjar för kreativ
applicering av kunskap.65 Craft menar att detta först blir genomförbart om utbildningspolitiska
dokument gällande kreativitet författas och implementeras, och att skolor därefter får utrymme att
utveckla egna metoder.66 Craft betonar vikten av att prioritera kreativ undervisning och främjandet
av kreativ inlärning. Exempelvis anser Craft att lärare ska främja elevernas utvecklande av
individuella inlärningsstrategier.67 Hon konstaterar även att varje enskild elevs kreativitet främjas
genom utmaningar, och att dessa möjligheter bland annat går att skapa genom
utbildningsteknologiska verktyg.68
Vidare har ett teoretiserande och samhällskritiserande verk gällande utbildningssystem och
kreativitet använts som utgångspunkt för denna studie. I boken Out of our Minds – Learning to be
Creative, författad av kreativitetspionjären Ken Robinson, beskrivs dåtida, nutida och framtida
samhällsutmaningar kopplade till internationella utbildningssystem. Robinson beskriver successivt
utbildningssystemets uppkomst och karaktärsdrag och menar att dagens massutbildningssystem på
flera sätt kan förstås som ett svar på 1800-talets industrialisering – där nationernas tilltagande
produktion blev beroende av utbildade arbetare. För att möta industrialiseringens produktionskrav
etablerades ett offentligt massutbildningssystem som svar på behovet av arbetskraft och bildade
individer.69 Robinson antyder att flera logiker från industrialiseringen därefter förts över och
etablerats i utbildningssystemet, och att dessa hänger kvar, trots att vi idag lever i ett annat slags
samhälle. Robinson betonar att element såsom standardiserade tester, industripräglad arkitektur
och strömlinjeformade produktionslogiker från industrialiseringens värld motarbetar kreativitet och
de behov som både samhälle och individ strävar efter idag.70 För att främja kreativitet anser
Robinson att utbildningssystemet bör genomgå en omfattande förändring, med utrymme för
individuella intressen, utvecklingsklimat och målsättningar. Han menar att dagens
utbildningssystem tenderar att undervärdera individuella talanger och egenskaper, och att
etablerade utbildningslogiker felvärderar individens kreativa förmågor och metoder för att främja
dem.71
Sammantaget belyser och identifierar dessa två utgångspunkter empiriska, individpräglade och
samhälleliga perspektiv i relation till utbildningssystem och kreativitet. Verken har bidragit med
infallsvinklar som resulterat i insikter gällande kritiska aspekter och logiker inom olika

Craft, A. (2005). Creativity in Schools – Tensions and Dilemmas. Routledge: New York, s. 7.
Ibid, s. 28.
67 Ibid, s. 71.
68 Craft (2005), s. 74.
69 Robinson, K. (2011), s. 54.
70 Ibid.
71 Ibid, s. 284.
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utbildningssystem. Fortsättningsvis har empiriska aspekter för hur kreativitet förekommer i
utbildningssystem utifrån både makro- och mikronivåer kunnat identifieras i verken, vilket skapat
en viktig inkörsport i insamlingen av material för denna studie.
Avslutningsvis har utgångspunkterna i detta avsnitt skapat en bred och tvärvetenskaplig plattform
för utforskandet av studiens syfte och frågeställningar. Verken behandlar kreativitet och dess
relation till samhälle och utbildningssystem utifrån flera fruktsamma perspektiv, vilket bidragit med
teorier och kritiskt präglade infallsvinklar i relation till denna studies tema. Flera tendenser som
identifierats i dessa utgångspunkter kommer att följas upp, utvecklas, kompletteras och analyseras i
senare avsnitt i denna studie.
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2. METODOLOGISK UTGÅNGSPUNKT OCH METOD
Denna uppsats tillämpar en problembaserad och explorativ ansats där utvalda syften och
frågeställningar varit vägledande i processen. Den problembaserade och explorativa ansatsen har
haft som ambition att bidra med flexibilitet och bredd, då uppsatsen strävar efter att identifiera och
belysa generella tendenser, logiker och spänningar kopplat till utbildningssystem och kreativitet. Att
undersöka utbildningssystem är en komplex process då olika aktörer, rationaliteter och
samhällstendenser påverkar dess väsen. Tillämpningen av en problembaserad ansats har därför
bidragit till att studien kunnat upptäcka flerdimensionella sammanhang, perspektiv och krafter
bortom omedelbart synliga förhållanden.72 Vidare har denna ansats bidragit till att urskilja
gemensamma problem och utmaningar inom studiens tema, samt hur dessa kan förstås i relation till
spänningar och paradoxer utifrån flera samhällsvetenskapliga forskningsdiscipliner.73
Den explorativa ansatsen har bidragit till en dynamisk insamlingsprocess, där olika aspekter,
perspektiv och spänningsförhållanden identifierats och haft utrymme att följas upp successivt.
Vidare har den problembaserade ansatsen skapat förutsättningar för att på ett fruktsamt sätt urskilja
utmaningar i relation till studiens syfte och frågeställningar. Utifrån dessa utgångspunkter
karaktäriseras denna studie därmed av en generell öppenhet där olika perspektiv och samband fått
utrymme, vilket bidragit till att resultatet för denna studie haft möjlighet att ta sin form inom flexibla
ramar.
Studien är främst en litteraturstudie, där snöbollsmodellen och systematiska sökmetoder varit
primära. Vidare har semistrukturerade telefonintervjuer med inflytelserika företrädare i det svenska
utbildningssystemet genomförts. Studien har därmed strävat efter att skapa bredare förståelse inom
det utvalda temat för uppsatsen, vilket främjats genom teoretisk och empirisk alternering.74

Litteraturstudie genom snöbollsmodellen och systematiska metoder
En litteraturstudie kan genomföras på flera olika sätt. I denna studie har en allmän och delvis
systematisk litteraturstudie genomförts där samband och teman kopplade till studiens syfte och
frågeställningar identifierats i relevant utvald forskning. Studiens problembaserade och explorativa
karaktär har bidragit till en dynamisk insamlingsprocess där både teoretisk och empirisk forskning
behandlats succesivt.75 Litteratur- och forskningsinsamlingen karaktäriseras av snöbollsmodellen,
där substantiella och empiriskt förankrade teorier och fenomen manuellt samlats in och valts ut
under fortlöpande omständigheter.76 Snöbollsmodellen i litteraturinsamlingen har därmed bidragit
till växlande djupdykningar mellan specifika fenomen, logiker, teorier och begrepp.
Vidare har systematiska inslag förekommit i sökprocessen där specifika nyckelord77 körts genom
akademiska databaser. Sökorden är framtagna utifrån studiens syfte och frågeställningar, samt

Jørgensen Helms, C. (2006), s. 313-314.
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74Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008), s. 55.
75 Cooper, H. (1998). Synthesizing research. A Guide for Literature Reviews, [third edition]. Sage
Publications: California, s, 15.
76 Eriksson Barajas, K. Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematisk litteraturstudie i
utbildningsvetenskap. 1 uppl. Stockholm: Natur & kultur, s. 25.
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utifrån begrepp som framkommit genom en manuell forskningsöversikt. De databaser som använts
i den systematiska sökningen är ERIC, SAGE journals och ASSIA. Valet av dessa databaser har
baserats på deras anknytning till forskning inom utbildningsvetenskap, sociologi och statsvetenskap
– vilket är centrala perspektiv i relation till studiens syfte och frågeställningar.
Genom att söka i databaser, innehållsförteckningar, referenslistor, artiklar och antologier har
sammanlagt 14 vetenskapliga artiklar valts ut. Studien har strävat efter att lyfta både nationell och
internationell senare forskning med varierande perspektiv och metoder, för främja resultatets
relevans och legitimitet i en senmodern och framåtblickande kontext.

Semistrukturerade intervjuer
Vidare har semistrukturerade telefonintervjuer genomförts med centrala företrädare78 i den svenska
utbildningspolitiska debatten. En dynamisk intervjuguide79 har legat som grund för intervjuerna för
att skapa struktur tillika utrymme för flexibilitet i samtalet. Målet med intervjuerna har varit att
förankra forskningsteorier och fynd i samtal med inflytelserika företrädare kopplat till det svenska
utbildningssystemet. Metoden har även haft som ambition att generera nya infallsvinklar och
perspektiv, vilka har följts upp och därefter förankrats i framtagen forskning. Intervjuerna bör därför
förstås som en kompletterande, analytisk och delvis exemplifierande referens, snarare än central
utgångspunkt i denna uppsats.
Sammanlagt har tre intervjuer genomförts med inflytelserika företrädare i det svenska
utbildningssystemet. Informanterna representerar olika samhällsinstanser och organisationer,
offentliga såväl som privata, vilket främjat för identifieringen av olika perspektiv och infallsvinklar.
Informanterna bör i hög grad förstås som företrädare för respektive organ kopplat till Sveriges
utbildningssystem, och deras utsagor ska därför tolkas i relation till den institution eller organisation
de representerar. Företrädarna verkar som lobbyister, politiska utförare, samordnare och pådrivare.
Utsagorna bör därmed inte förstås som kontextfria sanningar, då företrädarna är politiskt medvetna,
tillika politiskt motiverade.80 Då de semistrukturerade intervjuerna inkluderar ett begränsat antal
företrädare är det viktigt att beakta att studien inte syftar till att generalisera eller representera
generella fenomen.81 Syftet med intervjuerna har istället varit att skapa en bred förståelse för
studiens tema, där olika reflektioner, perspektiv och tolkningar kunnat synliggöras.
Genom mailkontakt med respektive företrädare gavs en kort sammanfattning av studiens syfte och
frågeställningar. I samband med mailkontakt bifogades även centrala frågeställningar från
intervjuguiden, med syfte att ge förberedande underlag i ärendet. Ca 30 minuter avsattes för varje
intervju, vilket i samråd med informanterna spelades in, transkriberades och tillslut godkändes
innan det nyttjades i denna studie.
Överväganden och kritisk reflektion i relation till val av metod, intervjupersoner och
forskningsmaterial kommer att behandlas mer djupgående i avsnitt 2.1 och 4.6.

Fullständig lista och presentation av medverkande, se bilaga 1.
Se bilaga 2.
80 Alvesson, M. (2003). Postmodernism och samhällsforskning. Liber: Lund, s. 99.
81 Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund.
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Etiskt förhållningssätt i forskningen
Denna studie har tagit hänsyn till flera vetenskapliga etiska aspekter. Då studien delvis baseras på
intervjuer med enskilda informanter har samtyckeskravet blivit en central del av processen. Samtliga
informanter har fått möjligheten att granska och bekräfta utvalda citat för denna studie. Detta har
därmed genererat utrymme utifrån både samtyckeskravet och informanternas möjlighet att utifrån
ett etiskt perspektiv, aktivt medverka i studiens upplägg och villkor.82 Då samtliga informanter är
vana vid intervju- och forskningssammanhang, samt medvetet medverkat öppet i denna studie, har
både namn, profession och organisationstillhörighet offentliggjorts. Vidare har denna uppsats tagit
hänsyn till informationskravet, där samtliga informanter fått insikt i studiens syfte, villkor och
användningsområde.83 Utifrån studiens litteraturinsamling har samtliga vetenskapliga artiklar
granskats utifrån kvalitet och legitimitet. All anförd forskning är noga kvalitetssäkrad genom sin
publicering i internationellt erkända akademiska journaler, vilket stärker dess etiska legitimitet.84

Framställningslogiker för resultat och analys
Studiens resultat och analys presenteras utifrån en tematiskt organiserad struktur. Resultatet är
organiserat utifrån två övergripande teman, vilka i sin tur innehåller temarelaterade subkategorier.
Denna framställningslogik baseras på genomarbetning och analys av forskningsmaterial och
intervjuer, och bör därmed i stor utsträckning förstås som ett strukturellt verktyg i kombination med
resultatet av gedigen analys.
I senmoderna forskningspraktiker betonas vikten av att undvika tematiska kategoriseringar baserat
på redan fixerade och dominerande samhälleliga föreställningar.85 För att undvika reproducerandet
tillika bekräftandet av generella uppfattningar, karaktäriseras studiens tematiska
framställningslogik av reflektion och analys, där fynd utifrån tendenser, paradoxer och
spänningsförhållanden varit vägledande. Studiens tematiska framställningslogik är därmed ett
resultat präglat av reflexivitet och medvetenhet i aktuella forskningsfält och senmoderna
samhällsförhållanden. Respektive tema och tillhörande subkategorier bör därför förstås som frukten
av genomgångende analys, där studiens frågeställningar i kombination med framträdande tendenser
och sammanhang fått styra framtagningen och dispositionen av dessa.
Resultatdelens första genererade tema är Utbildning och kreativitet – en holistisk strävan. Genom
en genomgång av åtta forskningsartiklar upptäcktes tre olika men relaterade problematiker som låg
till grund för analys och framställning. Med utgångspunkt i forskning som urskilt karakteristiska
drag för kreativitetspräglade utbildningssystem, har flera teman identifierats som behandlar hur
dessa utbildningssystem kan kopplas till olika drivkrafter och logiker. Analysen visade att det
samhällsekonomiska behovet stod fram i litteraturen som särskilt avgörande. Det andra temat,
Kreativitet i det Svenska utbildningsystemet, baseras utifrån 6 forskningsartiklar på en
sammanställning av olika barriärer som hämmar kreativitet i utbildningssystem utifrån mikro- och
makro-nivå.

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning,
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85 Alvesson, M. (2003), s. 78-79.
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Fynd utifrån dessa två teman i kombination med fynd i informanternas utsagor genererade vidare
tematiska avsnitt för studiens analys, där specifika fenomen, perspektiv och paradoxer kunnat lyftas.
Sammanfattningsvis har denna framställningslogik varit fruktsam i relation till studiens
övergripande problemorienterade ansats, där målet varit att upptäcka flerdimensionella
sammanhang, problematiker, samt hur de kan hanteras och förstås.

2.1 Urval
Denna studie har medvetet fokuserat på senare forskning inom det utvalda området för studiens
syfte och frågeställningar för att främja studiens relevans och framåtblickande karaktär. Då
kreativitet och utbildningssystem främst beskrivs utifrån senmodern kontext, har äldre forskning
avsiktligt valts bort. Detta har dock inte inneburit att relevant äldre forskning ignorerats, utan att
intressanta aspekter identifierade i äldre verk, istället har följts och undersökts i senare forskning.
Vidare har urvalet präglats av nationell och internationell räckvidd, publicerade i etablerade och
legitima tidskrifter. Processen har karaktäriserats av öppenhet för olika forskningsdiscipliner och
metodologier med målet att skapa en nyanserad bild av forskningsområdet.
Sammantaget har urvalet kommit att präglas av forskning inom utbildningsvetenskap, sociologi och
statsvetenskap då främst dessa forskningsfält överlappar varandra i relation till studiens syfte och
frågeställningar. Studien har därmed avsiktligt avgränsat sig till dessa forskningsfält. Specifikt har
djupgående psykologipräglad forskning inom kreativitet valts bort, då de tenderar att gränsa till
medicinska forskningsområden. Även områden som ingående behandlar kreativitet i
organisationskonstellationer har valts bort, då de riskerar att bidra med eventuella sidospår som
denna studie inte har för avsikt att koncentrera sig på.
Urval i relation till studiens intervjupersoner har främst präglats av omfångsbegränsningar för
denna studie. Efter noggrann övervägning har urvalet begränsats till tre inflytelserika företrädare
med relation till den svenska utbildningsapparaten. Informanterna representerar olika instanser och
organisationer, vilka arbetar med frågor kopplade till studiens syfte och frågeställningar utifrån olika
perspektiv. I studiens bakgrundsavsnitt beskrevs det senmoderna samhällets konsekvenser i termer
av alltfler inflytelserika aktörer på den utbildningspolitiska arenan. Denna studie har tagit hänsyn
till dessa tendenser, och därigenom strävat efter att fånga röster från aktörer såsom Friskolornas
Riksförbund och Svenskt Näringsliv – aktörer som under senare tid trätt in i det utbildningspolitiska
landskapets konturer. Det har i denna studie därmed blivit viktigt att lyssna in dessa röster för att
generera kunskap om den samtida utbildningspolitiska debatten. Avslutningsvis har även studiens
problembaserade och explorativa karaktär legat till grund för urvalet av informanter, då målet varit
att skapa breda förutsättningar för fynd i det empiriska materialet.
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3. RESULTAT
I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet baseras på fynd i utvald
forskning samt informanternas utsagor kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet är
sammanställt utifrån en tematisk despositionsteknik vilka är framtagna och baserade på
genomarbetning och analys av forskningsmaterial och intervjuer.
Sammantaget kommer 14 vetenskapliga artiklar att presenteras i denna studies resultat, vilka blivit
indelade utifrån två teman; Utbildning och kreativitet – en holistisk strävan och Kreativitet i det
svenska utbildningssystemet. Det första temat ämnar besvara studiens första frågeställning, där en
internationell bild av kreativitet och utbildningssystem är i fokus. Det andra temat speglar studiens
två sista frågeställningar, vilka syftar till att undersöka kreativitet och den svenska
utbildningskontexten. Fortsättningsvis innehåller både teman subkategorier vars syfte är att belysa
specifika perspektiv och tendenser som identifierats i materialet för denna studie. Flera
subkategorier och de två övergripande temana relaterar till varandra, och bör i stor utsträckning
förstås i symbios, snarare än som separata fynd. Vidare kommer utsagor från de genomförda
intervjuerna att presenteras i slutet av respektive tema, vilka sedan följs av ett sammanfattande
avsnitt för temat som helhet.

3.1 Utbildning och kreativitet – en holistisk strävan
I följande avsnitt kommer tendenser och perspektiv i relation till utbildningssystem och kreativitet
att presenteras. Avsnittet syftar till att besvara studiens första frågeställning; ”Hur beskrivs
relationen mellan kreativitet, utbildningssystem och dess strukturer i forskning kopplat till
senmodern kontext?” Syftet för detta tema är att ge en bild av hur relationen mellan kreativitet och
utbildningssystem beskrivs i utvald forskning, vilket innebär att temat avser att lyfta tendenser,
samband och paradoxer som framkommit. Detta tema präglas av en internationell utblick, där
forskning från flera olika länder behandlar ämnet.
Sammanlagt kommer åtta artiklar att presenteras i detta tema, vilka delats in i tre subkategorier;
Kreativitetspräglade utbildningssystem – ett samhällsekonomiskt behov; Kreativitethämmande
element i utbildningssystem; Kreativitet som medel, rättighet och mål.
Vidare kommer utsagor från studiens informanter att presenteras. Flera aspekter som nämnts i
utvald forskning har även framkommit i intervjuer, vilket bidrar till att det sammantagna resultatet
för detta avsnitt kan förstås som en dynamisk helhet, där tendenser utifrån teori och empiri vittnat
om ett holistiskt förhållande.

3.1.1 Kreativitetspräglade utbildningssystem – ett samhällsekonomiskt behov
Följande subkategori ämnar presentera forskning och utsagor från intervjuer som belyser relationen
mellan kreativitet och utbildningssystem i en senmodern kontext. Forskningen belyser temat utifrån
flera perspektiv, där ett samhälle i förändring utifrån ekonomiska och samhällsnyttiga aspekter
dominerat. Sammantaget har tre artiklar valts ut i ämnet där specifika exempel, såväl som breda
internationella teoretiseringar figurerar.
I artikeln A World at Risk: An Imperative for a Paradigm Shift to Cultivate 21st Century Learners
beskriver den internationellt fokuserade utbildningsforskaren Young Zhao ett samhälle präglat av
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accelererande förändring. Artikeln består av en internationell kartläggning av samhällsförändringar,
där Zhao identifierar hur arbetsmarknaden kommit att ställa nya krav på utbildningssystem. Utifrån
ett samhällsekonomiskt och arbetsmarknadsperspektiv noterar Zhao att traditionella
medelklassarbeten tenderar att förflyttas geografiskt, och att låg- respektive högavlönade arbeten
kommit att dominera i västvärlden. Han menar att denna tendens och den nya ekonomiska arenan
bidragit till ett ökat behov av kreativitet och entreprenörskap, där löpandeband- och rutinpräglade
arbeten blivit passé. I relation till denna förändring menar Zhao att standardiserade
kunskapsförmågor och logiker i utbildningssystemet inte längre korrelerar med arbetsmarknadens
behov och krav.86 Istället anser Zhao att utbildningssystemet bör präglas av kreativitet, och att denna
satsning kommer bidra med att generera arbetsskapande individer, istället för anställningssökande.
Specifikt vad Zhao menar med kreativitet i utbildningssystemet går att förankra i hans två framtagna
utbildningsparadigm. Det ena utbildningsparadigmet kallar Zhao för anställningsorienterat
paradigm. Han menar att detta utbildningsparadigm präglas av en idé om att utbildningssystemet
ska matcha med aktuell arbetsmarknad. I detta paradigm finns därmed en föreställning gällande
samhällets aktuella behov, vilket resulterar i fixerade värderingar och mätningar av individens
förmågor. I det andra utbildningsparadigmet – det entreprenörorienterade – finns ingen
föreställning om önskvärda och fixerade förmågor. Istället utgår detta paradigm från prioriteringen
av individens unika potential, och att denna prioritering leder till att varje individ blir värdefull för
samhället på sitt eget sätt.87 Zhao menar att det anställningsorienterade utbildningsparadigmet
tenderar att präglas av enhetlighet, standardisering, konkurrens och datadrivna
utbildningsmetoder. Han anser att dessa tendenser hämmar utrymmet för kreativitet och att
individens talanger och potential därigenom undantrycks. Istället menar Zhao att ett
entreprenörorienterat utbildningsparadigm erbjuder utrymme för kreativitet, där individuella
förmågor och olikheter kan maximeras. Han föreslår därför att utbildningssystemet bör
personifieras, så att kreativitet och individuell potential inte längre mäts och följs utifrån ett fixerat
och statiskt system.88

Liknande samhällstendenser beskrivs i artikeln Creativity and Education,89 författad av
utbildningsforskaren Robina Shaheen. Shaheen har i sin artikel sammanställt flera länders
senare utbildningspolitiska policydokument och vidare undersökt uttryck för
kreativitetsprioriteringar. Hon menar att kreativitet kommit att bli högt prioriterat på global
nivå utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, och att det i senare policydokument från bland
annat USA, Ostasien, Australien och Europa därför blivit alltmer förekommande med
kreativitetspräglade utbildningssträvanden.90 Shaheen menar att det nya ekonomiska klimatet
satt press på nationer, och att vi därmed befinner oss i en policyförskjutning där ansträngningar
görs för att rekonceptualisera och kombinera utbildning, kunskap och kreativitet. I praktiken
innebär detta att nationer strävar efter att skapa ett kreativt tillika innovativt samhälle, genom
att införliva kreativitetspräglade aspekter i utbildningssystemen. Dessa aspekter har visat sig
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88 Ibid, s. 133.
89 Shaheen, R. (2010). Creativity and Education. Creative Education, vol. 1 no. 3.
90 Ibid, s. 167.
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adressera både läroplaner och pedagogiska förhållningssätt, vilka framöver ska komma att
genomsyra utbildningssystemet som helhet.91
Shaheen menar att dessa plötsliga kreativitetsprioriteringar grundar sig i en omfattande kritik
från senare forskning som betonar att dagens utbildningssystem inte längre korrelerar med det
globaliserade och komplexa samhällets utveckling och behov. Kritikerna menar att dagens
utbildningssystem till stor del karaktäriserats av utantillinlärning, standardiserade strukturer
och fixerade ramverk, och att dessa aspekter tenderar att hämma individens kreativa förmåga
och utveckling.92 Det framkommer därmed i Shaheens forskning att det finns ett omfattande
intresse från flera instanser att se över vilka kunskaper utbildningssystemet ska arbeta med att
främja framöver.
I artikeln ‘Youth’ Making Us Fit: on Europe as operator of political technologies identifierar
forskarna Ulf Olsson, Kenneth Petersson och John B. Krejsler europeiska unionens senare ungdomsoch utbildningspolitiska strävanden.93 Författarna problematiserar EU:s byggande av ungdomar
som en drivkraft i den samtida konfigurationen av EU, och pekar på centrala senare
utbildningspolitiska strävanden och reformer som utmärker sig. Utifrån dessa utgångspunkter
applicerar författarna ett kritiskt och governmentalitypräglat perspektiv, där de diskuterar
bakomliggande orsaker till att den utbildningspolitiska agendan förändrats.
Författarna menar att stor uppmärksamhet inom EU-politiken riktas mot ungdomar, och att de ses
som ett medel för att uppfylla mål relaterade till att göra Europa till världens mest
konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi. De menar att en allt enhetligare syn
har formats i EU, där lärande och kunskaps sätts i centrum.94 I de politiska dokument som artikeln
lyfter, framkommer att EU har som målsättning att ungdomen ska bli global, aktiv, initiativrik,
driftig och kreativ. Målet med dessa attribut förklaras i dokumenten att ungdomar i Europa ska bli
utrustade med förståelse för kulturell mångfald, geografisk flexibilitet och att de kan anta
gemensamma värderingar som existerar i Europa.95
Författarna problematiserar dessa utsagor, och menar att EU:s fokus på att bilda autonoma och
kreativa individer inte nödvändigtvis har med individens självförverkligande att göra. De menar att
de utbildningspolitiska visionerna i första hand inte riktar sig till en ny generation, men till en ny
människa som ska ingå i ett nytt samhälle – det nya europeiska samhället. Författarna argumenterar
därmed för vikten av att kritiskt granska den politiska diskursen gällande kreativitet och innovation,
då detta till stor del bör förstås som en framtidsmedveten politisk och samhällsekonomisk idealbild.

3.1.2 Kreativitethämmande element i utbildningssystem
Följande subkategori syftar till att presentera forskning och utsagor utifrån utbildningspolitiska och
kvalitativa perspektiv, där fokus på läroplaner och övergripande utbildningslogiker diskuteras i
Ibid, s. 166.
Ibid, s. 166 och 168.
93 Olsson, U. Petersson, K. & Krejsler, J. (2011). ‘Youth’ making us fit. On Europe as operator of political
technologies. European Educational Research Journal, vol. 10 no. 1.
94 Olsson, U. Petersson, K. & Krejsler, J. (2011), s. 2.
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relation till kreativitet. Forskningen behandlar bland annat globala utbildningsrelaterade tendenser
gällande examinationsformer, och problematiserar delvis dessa utifrån ett kreativitetsperspektiv.
Vidare presenteras forskning och utsagor från intervjuer som identifierar kreativitethämmande
aspekter i olika utbildningslogiker. Sammanlagt kommer två artiklar att presenteras.
I artikeln Nurturing Creativity in Education, författad av Paul Collard och Janet Looney96, utforskas
hur ett ökat samhällsfokus på kreativitet kan förstås i relation till utbildningssystemens dynamik och
praktiknära utföranden. Artikeln undersöker mer specifikt vikten av kreativitetspräglad
undervisning, och identifierar utifrån ett utbildningsteoretiskt och policypräglat perspektiv därefter
olika hinder och problematiker som påverkar förutsättningar för kreativitetsutveckling i skolan.
Collard och Looney menar att kreativitet tidigare kunnat förstås som ett exklusivt attribut, men att
senmoderna samhällsförändringar lett till ett strävande där alla ska få möjlighet att utveckla sin
kreativitet. De menar vidare att denna förändring utmanar utbildningssystemet utifrån flera
perspektiv.97
Författarna tar avstamp i två utbildningslogiker som de kallar stängd respektive öppen inlärning,
där det förstnämnda refererar till inlärning karaktäriserad av väldefinierat kunskapsstoff och
fixerade mål. Öppen inlärning präglas istället av ett lärande där mål och resultat är okända.98 Den
öppna inlärningen kan vidare förstås som den kreativitetsfrämjande, vilken författarna menar att vi
bör införliva i utbildningssystemen. Collard och Looney menar att dagens utbildningssystem
tenderar att fokusera på stängd inlärning, då utbildningspolitiska dokument och läroplaner till stor
grad värdesätter och systematiserat denna typ av kunskapsinhämtning. Författarna har utifrån en
forskningsöversikt identifierat fem barriärer som de menar hämmar förskjutningen mot öppen
inlärning och kreativitetspräglad utbildning. De två första barriärerna kan förstås utifrån ett
utbildningspolitiskt perspektiv då de adresserar läroplaner och värdering. Författarna menar att
det saknas utrymme och formuleringar gällande öppen inlärning och kreativitet i läroplaner.99
Skolpersonal anses inte alltid ha tid att utföra inslag som ligger utanför läroplanens ramar, vilket
leder till att kreativitetsinslag i undervisning bortprioriteras. Vidare saknas även
handledningsdokument i kreativ värdering, vilket författarna tolkar som en konsekvens av bristande
formuleringar i läroplaner. Två andra barriärer som identifierats är brister i relation till
lärarutbildningar och tekniska hjälpmedel. Författarna menar att lärarutbildningar saknar större
kreativitetsfrämjande inslag, och att färdigutbildade lärare inte alltid har de verktyg som krävs för
att införliva kreativitetsfrämjande utbildning. De betonar även att förståelsen för tekniska
hjälpmedel och dess användning är bristande i lärarutbildningen, och att detta kan leda till
ineffektiva tekniksatsningar i klassrummen.100 Slutligen identifierar författarna etablerade
utbildningskulturer som ett hinder för kreativitetsfrämjande utbildningssystem. Vikten av att både
politiker, skolpersonal och föräldrar förstår och prioriterar kreativitet i utbildningssystem är central
för förändring för att bryta etablerade logiker.

Collard, P. & Looney, J. (2014). Nurturing Creativity in Education. European Journal of Education, vol.
49, no. 3.
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98 Ibid, s. 348-349.
99 Ibid, s. 354.
100 Collard, P. & Looney, J. (2014), s. 355.
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Ytterligare spänningar och dilemman kopplat till kreativitetsfrämjande undervisningssträvanden
har redovisats i artikeln Tensions and Dilemmas of teachers in creativity reform in a Chinese
Context, författad av Vivian Cheng.101 Cheng har i intervjuer med 75 erfarna lärare i Hong Kong
undersökt hur lärare ser på kreativitet i undervisningssystemet utifrån en grundskolekontext.
Lärarna har i studien fått inkorporera kreativitetsfrämjande undervisningsinslag och sedan
utvärderat hur det fungerade i klassrummen.
I studien framkom att det kinesiska utbildningssystemet har en starkt kunskapsorienterad kultur
och att standardiserade prov och dess upplägg därmed kommit att ligga till grund för hur den dagliga
undervisningen ser ut. I praktiken innebär detta ett stort ett fokus på renodlad kunskapsöverföring,
karaktäriserat av utantillinlärning och självstudier.102 I Chengs studie beskriver lärarna att skolans
läroplaner är hårt reglerade och intensiva, och att detta hindrar möjligheterna för kreativa
undervisningsinslag. De menade vidare att kunskap därför överförs utifrån mekaniska metoder och
att utrymme för reflektion och problemlösning är blivit knapp.103
Efter att de 75 lärarna fått testa att införliva kreativitetsfrämjande uppgifter och pedagogiker i sina
respektive klasser framkom flera problematiker. Majoriteten av lärarna uppfattade att eleverna hade
svårt för att utföra uppgifter genom samarbete i grupp, och att eleverna ifrågasatte hur en
grupporienterad uppgift skulle kunna betygsättas. Vidare upplevde lärarna att eleverna inte kunde
tänka fritt och utanför boxen när de tilldelades dynamiska uppgifter utan en specifik lösning. De
poängterade även att elevernas självförtroende att lösa dessa uppgifter var lågt, och att detta
resulterade i förvirring och bristande engagemang.104 I sin analys betonar Cheng vikten av att förstå
konsekvenserna av ett kunskapsorienterat utbildningssystem, och menar att hennes specifika studie
bara ett är ett fall i mängden. Hon menar vidare att renodlade kunskapsöverförande metoder är en
riskfylld utbildningslogik, då eleverna slussas genom utbildningssystemet utan kreativitetspräglade
kunskaper. Cheng anser att politiker har en central roll i denna problematik, då det behövs
uppdaterade läroplaner och utbildningspolitiska dokument som vägleder skolor i att bli mer
kreativa. Hon menar att politiker måste skapa utrymme för kreativitet i läroplaner, där skolorna
själva får utforma på vilket sätt det kan göras i praktiken.105

3.1.3 Kreativitet som medel, rättighet och mål
I följande subkategori presenteras anförd forskning om utbildningssystem och kreativitet utifrån
empiriska och exemplifierande aspekter. Forskningen inrymmer bland annat specifika studier om
kreativitetsfrämjande metoder utifrån ett individperspektiv. Vidare presenteras forskning som
undersöker alternativa utbildningsstrategier som anses kreativitetsfrämjande. Utsagor från studiens
informanter gällande kreativitet utifrån ett individperspektiv kommer att redovisas, där
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kreativitetssträvanden och dess spänningar i undervisningspraktiken lyfts. Sammanlagt kommer tre
artiklar att presenteras i detta tema.
I artikeln The Impact of Design and Innovation of the Future of Education, författad av Travis
Brown och Donald Kuratko,106 beskrivs hur det senmoderna samhället ställer nya krav på
utbildningssystem och dess innehåll. Författarna menar att vikten av kreativitet och innovation blivit
central i samhället som helhet, och att dessa tendenser nu måste införlivas i utbildningssystemet.
Utifrån ett empiriskt och undervisningspräglat perspektiv har Brown och Kuratko specifikt
undersökt kreativitetsstimulerande empiriska utbildningslogiker i relation till högskola och
universitet, men argumenterar att dessa aspekter även kan förankras på flera utbildningsnivåer.
Författarna beskriver kreativitet som en process präglad av utmaningar och omställningar, och att
utbildningssystemet bör genomsyras av uppgifter som speglar denna process.107 De förespråkar
utifrån detta perspektiv en slags experimentell utbildningslogik, där elever får möjlighet att arbeta
kontinuerligt med verklighetsförankrade projekt utanför skolans ramar. I praktiken innebär dessa
typer av projekt att elever får arbeta under tvärvetenskapliga former, där flera kunskapsområden
inkorporeras. Travis och Brown menar att kreativitet och innovation inte kan främjas på ett
tillfredsställande sätt om inte dessa typer av initiativ prioriteras i kurs- och läroplaner framöver.108
För att uppnå detta betonar författarna vikten av att skapa utrymme och acceptans för tvetydigheter
och frihet i klassrumskontexter, där den kreativa processen – och inte nödvändigtvis slutprodukten
– får hamna i fokus.
I artikeln identifieras dock en problematik kopplat till denna typ av uppgifter, då författarna menar
att det saknas kunskap och underlag för hur kreativa processer kan och bör bedömas.109 Travis och
Brown betonar därför vikten av att prioritera dessa typer av frågor på politik- och forskarnivå.
Liknande tvärvetenskapliga utbildningstendenser som framkom i artikeln ovan, har även diskuterats
i artikeln If I were Secretary of Education: A Focus on Intrinsic Motivation and Creativity in the
Classroom.110 Författaren Beth Hennessey beskriver utifrån ett policy- och empiripräglat perspektiv
hur utbildningsmetoder i USA kommit att präglas av ett back to basic-tänkande med tilltagande
utantillinlärning och standardiserade tester. Hennessey menar att ett elevorienterat perspektiv blivit
bortprioriterat, och det kreativa lärandet därmed stagnerar. I relation till dessa tendenser
presenterar Hennessey alternativa pedagogiska undervisningslogiker som hon menar främjar
elevernas kreativitet och individuella utveckling.
Utgångspunkterna för Hennesseys förslag grundar sig i fenomenet intern motivation, vilket betyder
att lärande sker genom interna faktorer såsom genuint intresse eller positiv känsla. Hon menar att
inlärningsprocessen främjas när elever ser ett personligt värde i att lära sig något. Motsatsen till
intern motivation är extern motivation, vilket innebär att lärande sker genom yttre påverkande
faktorer såsom betyg och tvångsinlärning.111 Hennessey menar att intern motivation har en stark
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koppling till kreativitet, och att utbildningssystemet bör ta hänsyn till dessa två aspekter genom att
förändra sättet vi organiserar undervisning. Som exempel ges metoden som kommit att kallas för
öppna klassrum, där elever från olika årsgrupper arbetar tillsammans med hjälp av flera lärare som
faciliterar och guidar.112 Hennessey presenterar studier gjorda om öppna klassrum, och konstaterar
att metoden lett till ökad närvaro och färre avhopp i amerikanska skolor. Fortsättningsvis menar hon
att tvärvetenskapliga arbetssätt stimulerar den interna motivationen, och att detta i sin tur främjar
kreativitet och innovation i utbildningssystemet. Hon menar att lärare och politiker därför måste
arbeta med att systematisera frihet och tid för individen att lära genom intern motivation.
I artikeln Education Reform As a ”Weapon of Mass (Education) Destruction” Versus Artful
Resistance As a ”Weapon of Mass Creation” diskuteras liknande kreativitetsinslag, där författaren
Morna McDermott Mc Nulty kritiserar utbildningssystemets kunskapsfixerade fokus.113 McDermott
McNulty har i sin studie undersökt empiriska undervisningslogiker och utbildningspolitiska
strävanden utifrån ett amerikanskt perspektiv, och argumenterar att utbildningssystemet idag
genomsyras av ökat antal tester och datainsamlingar. Hon menar att dessa metoder hämmar
elevernas kreativitetsutveckling och att skolpersonal blivit syndabockar för systemets
misslyckande.114 I samband med denna utveckling har synen på kreativitet och de estetiska ämnena
kommit att tolkas som oseriösa, vilket lett till att de förmågor som dessa inslag genererar, blivit
bortprioriterade.115 Hon argumenterar att kunskapsorienterad utbildning tenderar att skapa
likgiltighetspräglade individer, och att olikheter bland individer därigenom systematiskt
undantrycks. För att motarbeta dessa tendenser menar McDermott McNulty att kreativitet och
estetiska ämnen måste få mer utrymme i den dagliga undervisningen, där inlärningsmetoder
karaktäriserade av omfamnandet av det okända får regera.116
Hon menar att kreativitet ska användas som ett verktyg för att hylla olikheter och individuella behov,
och poängterar att det är en demokratisk rättighet att få utlopp för sin kreativitet. I förhållande till
kreativ undervisning ställer hon frågan om dagens elever ska utbildas i en värld konstruerat av andra,
eller om elever ska ges kreativa verktyg till att forma sin egen värld.117

3.1.4 Informanternas utsagor: Utbildning och kreativitet – en holistisk strävan
Följande avsnitt presenterar utsagor från studiens informanter kopplat till avsnittet Utbildning och
kreativitet – en holistisk strävan. Avsnittet är indelat i tre tematiserade rubriker, där utsagor
kopplade till specifika tendenser presenteras genom sammanhängande teman. Utsagorna berör
denna studies syfte och frågeställningar på både mikro- och makronivå, där nationella såväl som
internationell exempel och teoretiseringar framkommer.
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Kreativitet, utbildningssystem och senmoderna samhällsförändringar
Samtliga av studiens informanter talar om ett samhälle i förändring, där kreativitet kommit att bli
en viktig aspekt på både mikro- och makronivå med flera perspektiv som överbryggar varandra.
Specifikt beskriver informanterna empiriska och teoretiska tolkningar av den kreativa individen,
samt vilken roll utbildningssystemet och arbetsmarknaden har i relation till begreppet kreativitet
som helhet.
I intervju med Skolverket beskrivs relationen mellan kreativitet och utbildningssystem som följande:
Man [Samhället] behöver ha personer som kan tänka framåt, som kan identifiera problem,
ta fram kreativa lösningar. Vad krävs för att kunna göra det? Undervisningen kan inte vara
linjär, den måste ge utrymme för eleverna att träna sig på att resonera, problematisera och
förstå. Där finns det stora möjligheter för kreativa inslag och kreativ undervisning.
Niclas Westin, Enhetschef för Skolans Organisering och Ledning, Skolverket.

Westin betonar ett behov av individer som kan tänka kreativt och att skolan bör genomsyras av
möjligheter som främjar för detta. Behovet kan i denna kontext förstås utifrån ett
samhällsekonomiskt perspektiv, där arbetsmarknadens föränderliga karaktär ligger till grund för
flera av resonemangen. Skolverket utvecklar senare resonemanget, och tillägger följande:
I samhället framöver kommer det vara ganska liten efterfrågan efter personer som bara har
massa faktakunskaper. Vi blir alltmer beroende av de som kan åstadkomma någonting,
som kan använda sig av sina kunskaper, tänka nytt, fritt, kreativt och utanför boxen. Vi
måste omvärdera begreppet kunskap utifrån hur många tänker om det som endast
faktakunskaper, det påverkar skolans kunskapsuppdrag i grunden. Det måste ha, och har i
läroplanen, en mycket bredare innebörd som kommer till uttryck i kursplaner och
kunskapskrav – vi umgås med den här typen av frågor hela tiden när vi utvecklar läroplaner
och ämnesinnehåll.
Niclas Westin, Enhetschef för Skolans Organisering och Ledning, Skolverket.

Westin identifierar förändrade samhällsbehov utifrån ett kreativitets- och kunskapsperspektiv, och
formulerar Skolverkets utmaningar i att bemöta dessa. Det framkommer att Skolverket är medvetna
om omvärldens tilltagande komplexitet, och att de kontinuerligt arbetar för att följa utvecklingen
genom att omvärdera begreppet kunskap.

I intervju med Friskolornas Riksförbund framkommer utsagor som är kopplade till kreativitet
och begreppets roll på dagens arbetsmarknad:
Man ska uppmuntra kreativitet bland elever, jag tror att det kommer att behövas ett sådant
förhållningssätt på arbetsmarknaden framöver. Man ska titta mycket på hur det ser ut
utanför skolans värld och få inspiration.
Ulla Hamilton, VD för Friskolornas Riksförbund.

Hamilton nämner vikten av att lyfta blicken från skolans kontext för att se hur samhället och dess
utveckling ser ut. Hon poängterar vidare att kreativitet i skolan kommer att bli ett viktigt
förhållningssätt i relation till arbetsmarknaden. Liknande tendenser framkom i intervju med Svenskt
Näringsliv, där empiriskt förankrade kopplingar mellan kreativitet och arbetsmarknad beskrevs:
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Vi upplever att de stora svenska företagen tycker om svenska ingenjörer för att de är lite
mer kreativa än vad ingenjörer är i andra länder. Kreativitet har kommit att bli
uppmärksammat, och det är därför viktigt att svensk skola jobbar mer med detta.
Fredric Skälstad, Skolpolitisk expert för Svenskt Näringsliv

Skälstad nämner att de svenska storföretagen föredrar svenska ingenjörer, då de uppfattas som mer
kreativa än ingenjörer från andra länder. Han tolkar detta som att kreativitet kommit att bli viktigt
för dagens företag, och att svensk skola därför bör inkorporera och arbeta med kreativitet.

Sammantaget vittnar informanternas utsagor om kännedom gällande begreppet kreativitet. Det
framkommer att samtliga informanter är väl medvetna om begreppets aktualitet, karaktär och
roll i samhället. Utsagorna tenderar att legitimera kreativitetsbegreppets aktualisering utifrån
samhällsekonomiska och arbetsmarknadspräglade förändringar. Informanterna drar tydliga
paralleller mellan kreativitet, utbildningssystem och arbetsmarknad, där kreativa elever
beskrivs som önskvärt och nästintill nödvändigt för framtiden.

Kreativitetsförändringar i teori och praktik
Följande tema presenterar informanternas utsagor gällande kreativitetspräglade förändringar
utifrån teoretiska perspektiv och empiriska studier. Sammantaget är informanterna överens om att
kreativitet kommit att bli prioriterat i den utbildningspolitiska debatten. Informanterna har vidare
utifrån olika infallsvinklar diskuterat vilka typer av förändringar utbildningssystem och tillhörande
instanser står inför då allt större fokus läggs på begreppet kreativitet.
I intervju med Skolverket uttrycktes vikten av att utbildningsverksamheter och dess personal förstår
innebörden av de kreativitetspräglade förändringar som genomförs uppifrån:
Vi ska hela tiden försöka ge en bild av morgondagens behov utifrån individ och samhälle.
Det vi arbetar med kommer därför alltid kännas nytt och lite främmande för en stor del av
de som arbetar i skolan. Många som undervisar idag är utbildade under 70- och 80-talet.
De kan ha har andra föreställningar än vad läroplanen idag kommit att bli. En diskrepans
helt enkelt. När vi förändrar och driver på, påverkas de som arbetar ute i skolorna och det
är viktigt att alla förstår i vilken riktning vi är på väg och varför.
Niclas Westin, Enhetschef för Skolans Organisering och Ledning, Skolverket.

Westin nämner att det förekommer en diskrepans mellan politiska initiativ och implementeringen
av initiativen inom utbildningssystem och skolvardag. Han menar att det kan uppstå spänningar när
förändringar uppifrån ska införlivas i verksamheter, då det förekommer oliktänkande
föreställningar bland de mer erfarna lärarna. Det framkommer av Westin att de kreativitetspräglade
förändringar som initieras uppifrån därmed inte alltid korrelerar med personalens föreställningar i
den empiriska verksamheten, och att det därmed blir viktigt att hela yrkeskåren förstår vilken
utveckling som utbildningssystemet är på väg åt.
Även Friskolornas Riksförbund diskuterade kreativitetspräglade förändringar och lyfte bland annat
kritik mot detaljstyrande styrningslogiker i relation till kreativitet:
Det krävs ett ganska omfattande omtänk om vi utgår från den skoldebatt vi har idag. Man
ska inte bortse från faktakunskaper men du behöver också få in andra perspektiv som
handlar om kreativitet och ifrågasättandet av sanningar. Det behövs mindre detaljstyrning
och större mån av målstyrning. Skapa större frihet i hur man gör saker och ting. Och bara
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av att skapa större frihet i hur man gör saker och ting släpper ju loss kreativiteten som med
all säkerhet skulle generera skolor som jobbar på olika sätt.
Ulla Hamilton, VD för Friskolornas Riksförbund.

Hamilton poängterar vikten av att inte bortprioritera faktakunskaper, men menar att det krävs
ytterligare element i undervisning som kreativitet och ifrågasättande av sanningar. Hamilton
argumenterar att detta kan göras genom mindre detaljstyrning uppifrån, och att en målorienterad
metod i kombination med frihet i verksamhetens utförande, bidrar till att generera kreativitet i både
organisationer och klassrum. Utifrån empiriska perspektiv beskriver Friskolornas Riksförbund
vidare kreativitetsrelaterade tendenser i relation till den svenska lärarutbildningen och vikten av att
anamma digitala möjligheter:
Lärarutbildningen har ju inget inslag som handlar om just dom här dimensionerna
[kreativitet] i läraryrket. I kreativitet finns ju också hur du kan använda dig av de digitala
möjligheter som finns. Där ligger vi ju ganska långt efter jämfört med andra länder; hur
man kan använda sig av kreativt tänkande kopplat till digitala möjligheter i skolan.
Ulla Hamilton, VD för Friskolornas Riksförbund.

Hamilton betonar vikten av att se möjligheter kopplat till kreativt tänkande och digitala verktyg, och
menar att Sverige i dessa frågor ligger långt efter utifrån ett internationellt perspektiv. Hon uttrycker
även att det saknas kreativitetspräglade dimensioner i lärarutbildningen och kopplar detta till
möjligheterna att använda digitala verktyg i undervisningen.
Sammantaget belyser studiens informanter flera dimensioner kopplat till kreativitet och utbildning.
Informanterna tenderar att fånga en problematik, där det bland annat förekommer diskrepans i
kreativitetspräglade utbildningspolitiska strävanden, och hur dessa kan och bör införlivas i
praktiken. Utsagorna vittnar om att kreativitetssträvandet är ett faktum, och att det som kvarstår är
att arbeta fram metoder att applicera i respektive utbildningsverksamhet.

Kreativitet i termer av rättighet, demokrati och individens behov
I detta avsnitt presenteras utsagor gällande kreativitet och utbildning utifrån ett individpräglat
perspektiv. Samtliga informanter har i sina intervjuer betonat vikten av att titta på den enskilde
elevens behov och rättigheter gällande kreativitet i skolan. I relation till dessa aspekter har även
spänningsförhållandet mellan stat och individ uppmärksammats, där kreativitet i termer av statens
kontra individens behov problematiserats.
Utsagor från Friskolornas Riksförbund har varit återkommande individpräglade, där man aktivt
tagit ställning för elevens rättigheter och frihet i relation till kreativitet i skolan. Bland annat
uttrycktes en koppling mellan kreativitet och individens intressen:
Jag tror aldrig att det har varit så stora krav på att lärare ska vara kreativa för att fånga
elevernas intresse. Kreativitet handlar ju väldigt mycket om hur man i den dagliga
undervisningen kan fånga varje individs intresse. Det är en helt annan utmaning än vad det
har varit tidigare, det är ganska splittrade individer idag.
Ulla Hamilton, VD för Friskolornas Riksförbund.

Hamilton tar till stor del ställning för ett individfokuserat perspektiv och poängterar vikten av att
fånga den enskilde elevens intresse. Hon menar att detta är en utmaning för respektive lärare då
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elever idag kan förstås som splittrade – vilket indikerar en tilltagande komplexitet i hur varje individs
behov kan och behöver stimuleras.
Även Svenskt Näringsliv intar ett individfokuserat perspektiv i frågan hur kreativitet kan främjas i
utbildningssystem:
För att skapa kreativa människor krävs en trygg studiemiljö, och det betyder ju inte att det
behöver se likadant ut för respektive elev. Vissa skolor har olika elevsammansättningar som
fungerar olika bra för olika elever.
Fredric Skälstad, Skolpolitisk expert för Svenskt Näringsliv

Skälstad uttrycker att en trygg studiemiljö är önskvärt för att främja kreativitet. Han poängterar dock
att en trygg studiemiljö är en tolkningsfråga, och att alla elever har olika behov. Denna förekomst
bidrar enligt Skälstad till olika elevsammansättningar och därmed utbildningsverksamheter som
arbetar på olika sätt.
Westin företräder Skolverkets mångfacetterade uppdrag gällande elevernas intressen och behov. I
frågan om kreativitet och individens rättigheter och behov problematiserar Skolverket följande:
Det är i grunden en demokratisk och politisk fråga som man inte ska negligera. Det handlar
i grund och botten om varför vi har ett obligatoriskt utbildningsväsen och vad vi vill med
det. Å ena sidan finns idén att skolan syftar till att ge bästa möjliga förutsättningar för varje
enskild individ utifrån varje individs behov, intresse och förutsättningar. Å andra sidan
finns en idé om att individens behov är undantryckt och att det bara är kollektiva behov
som skolan säkerställer, där man tydligt strömlinjeformar utifrån arbetsmarknadens och
samhällets behov och därigenom styr och slussar folk systematiskt. Vi finns någonstans
däremellan, och visst finns det ett spänningsfält där.
Niclas Westin, Enhetschef för Skolans Organisering och Ledning, Skolverket.

Skolverket identifierar därmed den demokratiska aspekten av kreativitetspräglad undervisning, och
menar att det finns ett spänningsfält mellan individens kontra samhällets behov i termer av
kreativitet.
Sammantaget har flera aspekter framkommit i intervjuer gällande kreativitet och utbildningsystem.
Informanterna lyfter kreativitet i termer av rättighet, behov och demokrati och förankrar dessa i
individorienterade perspektiv. I intervjuerna framkommer kreativitet i termer av behov utifrån den
enskilde eleven, i motsats till tendenser identifierad i forskning gällande statens behov av kreativa
individer. Informanterna identifierar därmed ett spänningsförhållande mellan stat och individ i
frågan hur kreativitet kan och bör främjas. Vidare förankras individens rättigheter i termer av
studiemiljö och individanpassade strukturer, där kreativitet kopplas till individorienterade
processer.

3.1.5 Sammanfattat resultat: Utbildning och kreativitet – en holistisk strävan
Ovanstående avsnitt har belyst olika aspekter och teman i relation studien första frågeställning; ”Hur
beskrivs relationen mellan kreativitet, utbildningssystem och dess strukturer i forskning kopplat
till senmodern kontext?”. Relationen mellan kreativitet, utbildningssystem och dess strukturer har
identifierats i flera olika perspektiv, och har i kombination med utsagor från studiens informanter
lett till ett nyanserat och mångdimensionellt resultat.
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Majoriteten av forskningen beskriver ett samhälle i förändring, där senmoderna aspekter såsom
tilltagande globalisering, konkurrens och effektivisering ställer alltmer komplexa krav på samhällets
utbildningssystem. Sammanställningen av anförd forskning ger en bild av en förskjutning utifrån
samhällsekonomiska behov, där kreativa individer blivit en prioritering utifrån ett utbildnings- och
arbetsmarknadsperspektiv. En internationell utblick i forskningen identifierar utbildningspolitiska
rekonceptualiseringsprocesser, där majoriteten av västvärlden påbörjat utvecklingen av
kreativitetsfrämjande satsningar i utbildningspolitiken. Studiens informanter påpekar liknande
tendenser, och menar att behovet av kreativa individer tilltar. Skolverket återkopplar till dessa
samhällsförändringar och menar att de bidragit till att det svenska skolsystemet inte kan förstås som
linjärt, utan att individuella behov, förmågor och kreativa inslag är centralt för deras arbete. I den
forskning som undersöker kreativt lärande identifieras dock ett spänningsfält mellan individens
kontra samhällets behov, där viss forskning menar att kreativitetspräglad undervisning motarbetas
genom standardiserade kontroller och regleringar. Stora delar av forskningen menar att
standardiserade tester och kunskapsöverförande logiker hämmar möjligheter för kreativitet i skolan,
och att det dessutom saknas vägledning och bedömningsunderlag för kreativt lärande. Det
framkommer därmed att det finns en generell kreativitetssträvan internationellt, men att det delvis
saknas kunskap och vägledning i hur kreativitetspräglade initiativ ska genomföras i praktiken.
Vidare har forskningen belyst empiriska praktiknära tendenser och perspektiv i relation till
kreativitet och utbildningssystem. Forskningen betonar exempelvis vikten av experiment-, teknikoch empiripräglade arbetsuppgifter, och att tvärvetenskapliga element främjar elevers kreativa
förmåga. Vidare föreslås alternativa klassrum- och gruppkonstellationer, där man genom att blanda
åldersgrupper och arbetsuppgifter, kan skapa utrymme för individuella kreativa processer. Delar av
forskningen talar även om kreativitet i termer av frihet och individualism, och menar att
utbildningssystem måste ta vara på individens intressen, för att på så sätt främja både motivation
och kreativitet. Forskningen betonar i dessa argument vikten av att bryta kollektivistiska och
effektivitetspräglade utbildningslogiker som genererar likgiltighet och generella jämförelser av
elever. I den presenterade forskningen tillkommer även kritiska perspektiv som menar att det är
viktigt att förstå processerna bakom internationellt kreativitetsfokus. Den kritiska forskningen
identifierar att den europeiska politiken utsett kreativa ungdomar som drivkraft i det framtida
Europa, och menar att dessa initiativ hör ihop med en vision om ett ekonomiskt starkare Europa.
Sammantaget fastställer både forskning och informanternas utsagor, att samhället står inför en
större kulturell och strukturell omställning gällande kreativitet och utbildningssystem. Skolverket
och Friskolornas riksförbund betonar vikten av att ett nytänkande bör genomsyra både
lärarutbildning och läroplaner, och att lärdom i processen bör inhämtas från internationella
framgångssagor. Svenskt Näringsliv betonar även att arbetsmarknaden föredrar kreativ arbetskraft,
och att utbildningssystemen bör anamma dessa tendenser. Flera interrelaterade tendenser har
därmed identifierats, vilket visat att relationen mellan kreativitet och utbildningssystem är av stark
holistisk karaktär.

3.2 Kreativitet i det svenska utbildningssystemet
Följande avsnitt ämnar presentera forskning som relaterar till studiens två sista frågeställningar;
”Hur beskrivs kreativitet i relation till det svenska utbildningssystemet utifrån forskning kopplat
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till senmodern kontext?” och ”Vilka möjligheter och utmaningar kan identifieras i relation till
kreativitet och utbildning i samtida och framåtblickande svensk kontext?” Ett viktigt utfall i relation
detta avsnitt är att det visat sig finnas väldigt lite senare forskning gällande kreativitet och utbildning
i svensk kontext. Den forskning som presenteras nedan kan därför till stor del förstås som ett
sammandrag av de aspekter och tendenser som presenterats i senare forskning utifrån ett svenskt
perspektiv.
Avsnittet präglas av resultat utifrån svensk kontext, där både forskning och utsagor har direkta
kopplingar till kreativitet och det svenska utbildningssystemet. I avsnittet presenteras forskning
utifrån flera perspektiv, där politiska tillika empiriska kreativitetsaspekter växelvis står i fokus.
Forskningen bör i stor grad förstås i relation till föregående avsnitt, då internationellt identifierade
tendenser visat sig förekomma i svenska utbildningsrelaterade sammanhang. I avsnitt 3.2.4
presenteras informanternas utsagor i relation till kreativitet och utbildning i svensk kontext.
Informanterna diskuterar deras syn på kreativitet i svensk skola, samt vilka förutsättningar och
utmaningar som det svenska skolsystemet står inför i termer av kreativitet.
Sammanlagt kommer sex artiklar att presenteras, vilka vidare delats in utifrån följande två
subkategorier; Kreativitet och entreprenörskap – den svenska tolkningen och Kreativitet i svensk
skola – möjligheter och utmaningar.

3.2.1 Kreativitet och entreprenörskap – den svenska tolkningen
Följande subkategori fokuserar på forskning inom svensk kontext, där förhållandet mellan
kreativitet och utbildningsystem diskuteras. Forskningen är förankrad i läroplaner, styrdokument
och undervisningspraktiker, där kreativitet i termer av funktion och applicering i det svenska
utbildningssystemet behandlas. Studierna karaktäriseras av ett utbildningsvetenskapligt perspektiv,
och gör nedslag i både empiriska förhållanden och utbildningspolitiska tendenser.
Vidare framkommer studier karaktäriserade av ett kritiskt perspektiv, där senmoderna
samhällsförändringar lyfts fram i relation till Sveriges utbildningspolitiska prioriteringar. De kritiska
infallsvinklarna diskuterar skiftande utbildningslogiker, och vilka konsekvenser dessa kan få i den
svenska samhällskontexten i framtiden. Sammanlagt kommer tre artiklar att presenteras i denna
subkategori.
I artikeln What Do Children Learn at Swedish Preschools? har forskaren Lisbeth Lindström
undersökt senare europeiska och svenska utbildningspolitiska strävanden och applicerat dessa
kriterier i en svensk förskolakontext.118 Genom en enkätstudie har Lindström specifikt studerat
svenska lärares uppfattning och inställning gentemot utbildningspolitiska kreativitetsinitiativ.
Lindström identifierar att kreativitet kommit att prioriteras i svenska läroplaner, och att dessa
förändringar härstammar ur strävanden på europeisk nivå gällande entreprenörskap. Det
europeiska entreprenörsinitiativet relaterar till idén om livslångt lärande, där den moderna
individen förväntas lära utifrån två principer; (1) lärande ska och bör fortgå under hela livet (2) och
behöver inte enbart ske inom ramen för formell utbildning. För att det livslånga lärandet ska främjas

Lindström, L. (2013). What Do Children Learn at Swedish Preschools? International Education Studies,
vol. 6 no 4.
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prioriteras förmågor kopplat till entreprenörskap och kreativitet. Lindström har undersökt hur dessa
förmågor främjas i den svenska förskolan, och har i sin undersökning samlat in 2670 enkäter
besvarade av förskollärare i Sverige. Den utskickade enkäten syftade till att undersöka huruvida
förskollärare uppfattar att kreativitet och entreprenörskap främjas i svensk förskola, och på vilket
sätt det görs. Lindströms studie visade att 83 % av respondenterna ansåg att barnen har möjligheter
att utveckla sin fantasi. 96 % svarade vidare att barnen lär sig att anpassa sig efter plötsliga
förändringar.119 Det sammanställda resultatet av Lindströms studie visar att majoriteten av de
tillfrågade förskollärarna ansåg att entreprenörspräglade och kreativa egenskaper främjas i svensk
förskola. Lindström menar att öppna, fria och lekfulla miljöer bidrar till kreativitetsutveckling och
entreprenörpräglade egenskaper. Hon betonar vikten av att identifiera de element i förskolor som
bidrar till denna utveckling, och att de möjligtvis kan införlivas i högre årskurser för att uppnå
samma resultat.120
I relation till kreativitet, utbildning och entreprenörskap förekommer Sverige i en internationell
artikel författad av Young Zhao. I artikeln Flunking innovation and creativity – East Asia’s highly
touted test scores in math, science, and reading are masking important failures in developing
innovators and entrepreneurs analyseras PISA-mätningar i relation till GEM-index (Global
Entrepreneurship Monitor).121 Zhao sammanställer och analyserar utbildningsrelaterade
internationella resultat och förankrar dessa utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv med fokus
på entreprenörskap. PISA är ett kunskapsbaserat internationellt mätningsinitiativ, där prestationer
inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap testas. GEM mäter länders entreprenöriella
aktivitet gällande antalet individer som planerar att starta företag, och hur många företag som startas
i respektive nation. Zhao diskuterar relationen mellan begreppet kreativitet och entreprenörskap,
och menar att sambandet mellan dessa två kommit att bli alltmer uppmärksammat i
utbildningspolitiska sammanhang. Artikeln presenterar ett resultat som kommit att påverka den
politiska debatten internationellt, då det framkommit att länder med högre PISA-prestationer har
lägre aktivitet av entreprenörskap.122
Zhao menar att undervisningsmetoder och samhälleliga faktorer som främjar elevers akademiska
utveckling, kan hämma entreprenör- och kreativitetspräglade egenskaper. Han menar att intolerans
för olikheter i kombination med smala, standardiserade och enhetliga pedagogiska metoder är bland
de centrala faktorer som påverkar kreativitetsutvecklingen negativt.123 Avslutningsvis argumenterar
Zhao att en entreprenörsinriktad utbildning ger elever autonomi och val i vad de lär sig, och att detta
engagerar dem att lära och verka i en senmodern samhällskontext.
Vidare har artikeln Speculative Pedagogy: Education, Entrepreneurialism and the Politics of
Inclusion in Contemporary Sweden,124 författad av Magnus Dahlstedt och Mekonnen Tesfahuney,
diskuterat begreppet kreativitet och dess koppling till entreprenörskap. Utifrån ett kritiskt och
Ibid, s. 240-244.
Lindström, L. (2013), s. 246.
121 Zhao, Y. (2012). Flunking innovation and creativity – East Asia’s highly touted test scores in math, science,
and reading are masking important failures in developing innovators and entrepreneurs. Phi Delta Kappan,
vol. 94 no. 1.
122 Ibid, s. 58.
123 Ibid.
124 Dahlstedt, M. & Tesfahuney, M. (2010). Speculative Pedagogy: Education, Entrepreneurialism and the
Politics of Inclusion in Contemporary Sweden. Journal for Critical Education Policy Studies, vol. 8 no. 2.
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ideologiskt präglat perspektiv undersöker författarna nationella, såväl som internationella
utbildningspolitiska strävanden och menar att globala förändringar kommit att påverka det svenska
utbildningssystemet utifrån flera aspekter. De menar att den kreativa och entreprenörpräglade
individen kommit att bli ett eftersträvansvärt ideal i den europeiska utbildningspolitiken. Dahlstedt
och Tesfahuney använder governmentality som teoretiskt verktyg, och argumenterar att världen
kommit att bli tilltagande spekulativ och oförutsägbar till sin karaktär.125 De menar att världens
tilltagande spekulativitet bidragit till att spekulativa verktyg och egenskaper kommit att prioriteras
i svensk skola. Dessa egenskaper kan utifrån Dahlstedt och Tesfahuney härledas till kreativitet och
entreprenörskap, där de menar att individen måste bemästra egenskaper för att hantera
oförutsägbarhet. Författarna menar att dessa prioriteringar hör samman med regeringens
målsättningar för det Innovativa Sverige,126 där höga ambitioner författats i relation till svenskt
företagande och entreprenörskap.
Dahlstedt och Tesfahuney menar att dessa utbildningspolitiska strävanden syftar till att
åstadkomma ökat självförtroende och kreativitet bland Sveriges elever, och att dessa tendenser
sätter press på individen att vara aktiv och ta ansvar för sin entreprenöriella och kreativa förmåga.
De identifierar en problematik i denna utveckling, där de menar att ansvaret för individens
välmående och utveckling förflyttas från system- och strukturnivå till individnivå, där de elever som
misslyckas, har sig själva att skylla.127 De menar avslutningsvis att denna utveckling bör övervakas
med aktsamhet, för att undvika omfattande exkluderande följder i det svenska utbildningssystemet.

3.2.2 Kreativitet i svensk skola – möjligheter och utmaningar
Följande subkategori syftar till att presentera forskning utifrån praktiknära perspektiv i relation till
kreativitet och svenskt utbildningssystem. Flera studier presenteras, där huvudsakligen kvalitativa
metodologier och angreppssätt undersökt hur kreativitet kan främjas i de svenska klassrummen.
Vidare identifieras strukturella utmaningar där politiska, utbildningsrelaterade och empiriska
svårigheter kopplas till kreativitetspräglad undervisning. Sammantaget presenteras tre artiklar i
temat.
I artikeln Att skapa goda villkor för kreativ utveckling i den högre utbildningen: exempel från en
kurs i psykologi identifierar författaren Eva Hoff några ledstjärnor för en kreativitetfrämjande
lärandemiljö i svensk kontext.128 Artikeln är skriven i relation till en psykologikurs på
universitetsnivå, där flera forskningsrelaterade aspekter dock är framtagna utifrån en
grundskolekontext. Hoff menar att tidspress, konkurrens, kontroll och belöningar (betyg) är
kreativitetshämmande aspekter i skolmiljö, och att dessa tendenser skapar ett kontrollerande
sammanhang i vilka kreativitet undantrycks.

Ibid, s. 250.
Ibid, s. 257.
127 Ibid, s. 262 och 271.
128 Hoff, E. (2011). Att skapa goda villkor för kreativ utveckling i den högre utbildningen: exempel från en
kurs i psykologi, i M. Irhammar, G. Amnér, & H. Adell (redaktörer), Proceedings: Lunds universitets tredje
utvecklingskonferens vol. 2011, Lunds universitet.
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Hoff lyfter i sin artikel kreativitetsfrämjande element som tagits fram i relation till grundskola, och
redovisar vidare för hur dessa implementerades i utformningen av en psykologikurs vid Lunds
universitet. De kreativa aspekterna som tillämpades var; Skapa ett öppet klimat; Flexibilitet i
struktur, metod och attityd; Ge kreativitetsuppmuntran; Självständighet i lärandet;
Studentinflytande. Hoffs studie visade att implementeringen av dessa strategier ledde till mer
självständigt tänkande hos studenterna. Vidare ökade närvaron och engagemanget under
lektionstid, där studenterna fick utrymme att vara en del av utbildningsprocessen.129 Hoff menar att
det därför är viktigt att låta sig inspireras av kreativitetsfrämjande metoder från grundskolan.
Hoff har i ytterligare en studie tillsammans med Erika Lemark undersökt kreativitetspräglad
undervisning i svensk skola. I artikeln An Observation of Critical Creative Moments in Swedish
Schools observerat hur kreativitet främjas bland elever i årskurs 5.130 Hoff och Lemark observerade
35 elever och fyra lärare med målet att identifiera positiva, tillika negativa kritiska kreativa moment
i klassrummet. Författarna fastställer att svenska skoldokument både strävar efter att utveckla
individens kunskapsförmågor och social samt kreativ utveckling. De menar dock att lärare i Sverige
– till följd av utbildningspolitiska strävanden – lägger alltmer tid på administrativa uppgifter kopplat
till betygssättning och examinationer, främst i relation till de traditionella ämnena matematik,
naturvetenskap och språk.131 De menar att de sociala och kreativa utvecklingssatsningarna blivit
bortprioriterade, och att allt mindre tid systematiseras för kreativitetsfrämjande metoder och
initiativ. Hoff och Lemark fann i sin studie att både lärare och elever är positivt inställda till kreativa
inslag i undervisningen. Eleverna uttryckte att de vill ha mer frihet och möjligheter att gå utanför
ramarna för de uppgifter de blir tilldelade. Lärarna skildrade också elevernas frihetsbehov, och
menade att det är svårt att balansera frihet och kontroll i relation till de uppgifter som måste
genomföras.132 Hoff och Lemark menar avslutningsvis att det behövs fler moment i svensk
lärarutbildning gällande kreativitet, och att det är viktigt att lärare i framtiden har de verktyg som
krävs för att främja planerad, liksom oplanerad kreativitet i klassrummet.
I artikeln Creativity: What Is It? Can You Assess It? Can It Be Taught? beskriver författaren Lars
Lindström hur kreativitet kommit att bli ett centralt begrepp i svenska utbildningspolitiska
dokument och läroplaner. Lindström utgår från svenska styrdokument och diskuterar empiriska och
strukturella problematiker i relation till kreativ undervisning. Lindström fastställer utifrån svensk
läroplan att skolan är ansvarig för att se till att alla elever som avslutat grundskolan har utvecklat sin
förmåga att uttrycka sig kreativt.133 I artikeln beskrivs vikten av att uppmuntra elever till att befinna
sig i det oförutsägbara – den kreativa processen – och att detta arbetssätt bidrar med nya
erfarenheter och reflektioner som gynnar elevens personliga utveckling. Lindström identifierar dock
en central problematik i relation till svensk kreativitetspräglad undervisning. Han menar att det
saknas bedömningsunderlag och vägledning gällande hur kreativitet kan införlivas och utvärderas
av skolpersonal.134 Han fastställer vidare att det finns en ambition att främja kreativitet i det svenska
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utbildningssystemet utifrån utbildningspolitiska dokument, men att det saknas verktyg för att
införliva dessa strävanden i respektive verksamheter.
I relation till denna kritik presenterar Lindström ett förslag på hur en kreativitetsinkorporerande
bedömningsmall skulle kunna komplettera ordinarie bedömningsmallar. Lindströms
bedömningsmall är framtagen i relation till ämnet bild, men han menar att liknande aspekter går att
förankra i alla ämnen. Mallen framtagen av Lindström innebär följande bedömningsområden:
(1) utredningsarbete (studenten bedriver ett problem i flera verk eller experiment, känner sig
utmanad snarare än motarbetad av svårigheter); (2) uppfinningsrikhet (eleven sätter upp problem,
testar nya lösningar, är villig att ta risker); (3) möjligheten att använda modeller (studenten söker
aktivt ut modeller att efterlikna); (4) förmåga till självvärdering (studenten beskriver och reflekterar
över olika kvaliteter i sitt arbete); (5) en samlad bedömning där läraren tar hänsyn till vilken grad av
svårighet eleven behärskade samt dennes förmåga att arbeta självständigt.135
Centralt för Lindströms bedömningsmall är att den fokuserar på projektets process, istället för
slutresultat. Genom att fokusera på processen tillkommer automatiskt en kreativitetsdimension,
vilken han menar kan förändra sättet elever och skolpersonal i svensk skola arbetar på.

3.2.3 Informanternas utsagor: Kreativitet i det svenska utbildningssystemet
I följande avsnitt presenteras utsagor från studiens informanter kopplat till kreativitet i det svenska
utbildningssystemet. Avsnittet är indelat i två tematiserade rubriker där informanternas utsagor i
relation till svensk skola och kreativitet presenteras. Utsagorna karaktäriseras av empiriska och
politiska perspektiv, där både läroplan, styrdokument och individpräglade aspekter framkommer. I
intervjuerna har flera spänningsförhållanden och problematiker framkommit, vilka förankras i både
utbildningspolitiska och empiriska sammanhang.

Entreprenörskap och kreativitet – en polariserad bild
Kreativitet i relation till svenskt utbildningssystem har av flera informanter kopplats till
entreprenörskap. Informanterna diskuterar begreppen kreativitet och entreprenörskap utifrån
politiska såväl som empiriska perspektiv, och menar att de två aspekterna har en stark koppling till
varandra. Vidare beskriver informanterna hur ett fokus på entreprenörskap skapar möjligheter för
kreativitet, och att det är en utbildningspolitisk förändring som vi kommer se mer av i svensk skola
framöver.
Skolverket talar utifrån svensk läroplan, och berättar hur entreprenörskap kommit att bli en del av
de kreativitetsstävande politiska satsningarna:
Uppdraget i skolan är att man ska främja elevernas kreativa och skapande förmåga. Vi
gjorde en förändring i läroplanen där vi ändrade några skrivningar som handlar om att
skolan ska stärka ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det handlar inte om att starta
företag, utan att pröva olika idéer och se hur de fungerar i olika sammanhang. Det är ett
stort kreativt inslag med prövande och omprövande lärprocesser som i olika utsträckning
fått genomslag i kursplanerna för de olika ämnena.
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Niclas Westin, Enhetschef för Skolans Organisering och Ledning, Skolverket.

Westin påpekar att Skolverket ändrat (adderat) skrivningar i läroplaner gällande entreprenöriellt
förhållningssätt, och menar att denna ändring är tänkt att adressera kreativa förmågor såsom
prövandet av olika idéer. Han poängterar att det entreprenöriella förhållningssättet inte
nödvändigtvis har med företagande att göra, utan att det istället handlar om ett fokus på dynamiska
lärprocesser.
Svenskt Näringsliv nämner i likhet med Skolverket att kreativitet i svensk skola tenderar att härledas
till entreprenörskap. De två instanserna har dock en delad uppfattning om vad kreativitet genom
entreprenörskap ska adressera i empirin:
Ämnet entreprenörskap är något vi ägnat ganska mycket tid åt. Vi har varit lite tveksamma
till hur ämnet har utvecklats i skolan. Entreprenörskapsämnet har kommit att handla om
allting annat än att starta företag; det har kommit att handla om ett entreprenöriellt
förhållningssätt. Det är en bra strategi från regeringen som vi tycker är viktig. Dock har det
kommit att handla för mycket om någonting annat än just att starta och driva företag.
Fredric Skälstad, Skolpolitisk expert för Svenskt Näringsliv

Skälstad uttrycker att Svensk Näringsliv står bakom regeringens implementering av
entreprenörskap i svensk skola, men menar att initiativet i praktiken inte lever upp till deras
förväntningar gällande kunskaper om att starta och driva företag. Han påpekar att det istället
kommit att handla om ett entreprenöriellt förhållningssätt, och att denna skrivelse tenderat att
generera ett fokus på aspekter utanför kunskapsområdet för företagande:
Elever måste förstå vad ett företag är och hur det fungerar i samhället. Jag tror inte att en
skrivelse gällande entreprenöriellt förhållningssätt i läroplaner kommer generera särskilt
mycket. Skolan måste fungera i grunden. Därigenom kan vi nå bättre kunskapsresultat.
Utan kunskaperna kommer inte kreativiteten.
Fredric Skälstad, Skolpolitisk expert för Svenskt Näringsliv

Skälstad betonar att skolan måste fungera i grunden, och att svensk skola bör fokusera på att nå
bättre kunskapsresultat för att därefter kunna generera kreativitet.
Det framkommer därmed att Skolverket och Svenskt Näringsliv tar ställning för olika resonemang
kopplat till kreativitet genom utbildningspolitiska skrivelser om entreprenörskap. Sammantaget
visar utsagorna att det finns en överenskommelse utifrån politiska och samhällsekonomiska
perspektiv, där både Skolverket och Svenskt Näringsliv tar ställning till att kreativitet är en central
aspekt i svenskt utbildningssystem. Dock finns en tudelad mening gällande hur kreativitet ska
främjas i praktiken. Skolverket har på uppdrag av regeringen implementerat ett entreprenöriellt
förhållningssätt i styrdokument för att främja problembaserade och kreativa lärprocesser. Svenskt
Näringsliv vill istället främja kreativitet genom att betona vikten av en fungerande skola i grunden,
där förutsättningarna för högre kunskapsresultat leder till kreativa elever.

Kreativitetsrelaterade utmaningar på empirisk och politisk nivå
Samtliga informanter har belyst mångdimensionella utmaningar kopplat till kreativitet i det svenska
utbildningssystemet. De perspektiv som framkommer karaktäriseras främst av utbildningspolitiska
målsättningar gällande kreativitet, och möjligheterna att implementera dessa i praktiken.
Informanterna diskuterar även specifika kreativitetsfrämjande incitament som exempelvis teknik,
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där det framkommer att tekniska hjälpmedel ses som ett fruktsamt hjälpmedel, tillika utmanande
aspekt i hur framtida undervisning kan komma att genomföras. Vidare har problematiker
identifierats utifrån skolpersonalens perspektiv, där informanter lyfter att utbildningspolitiska
styrdokument begränsar lärares arbete i att genomföra kreativitetspräglad undervisning.
Några centrala utmaningar i relation till kreativitetspräglad undervisning som informanterna lyft är
lärares arbetsbelastning, avsaknaden av bedömningsunderlag för kreativa processer samt vikten av
att omvärdera kunskap. Skolverket nämner lärares arbetsbelastning och hur digitala initiativ kan
komma att främja kreativitet, och därigenom stödja lärares arbete i framtiden:
Vi håller på att digitalisera de nationella proven. Det innebär att vi minskar lärarnas arbete
att själva rätta stora delar av proven. Om de här inslagen blir responsiva eller statiska får
man låta vara osagt. […] Det går att bygga digitala formativa prov men där vet vi inte vad
vi landar i Sverige. Smarta digitala lösningar kan även rent operativt bidra till att lärare kan
få stöd i att bedöma kreativa processer eller kvalitativa förmågor. Där har tekniken mycket
att erbjuda framöver.
Niclas Westin, Enhetschef för Skolans Organisering och Ledning, Skolverket.

Westin påpekar att de nationella proven håller på att digitaliseras, och att detta innebär att lärares
arbetsbelastning delvis kommer att minska. Han delger även att det talas om responsiva digitala prov
i det svenska utbildningssystemet, men att det i dagsläget inte finns några specifika projekt kopplat
till detta.
Skolverket identifierar även svårigheterna i att bedöma kreativa processer, och att detta är något de
arbetar med frenetiskt:
Bedömningsaspekten får en ny dimension när kreativitet får en större roll […] Så fort vi ska
göra bedömningsbeskrivningar av kvalitativa förmågor av olika slag så har vi öppnat dörren
får något som är betydligt svårare än att beskriva faktakunskaper. Vi har försökt arbeta
med dessa beskrivningar och det är otroligt komplext. I exempelvis slöjd har vi försökt göra
bedömningsbeskrivningar för själva processen. Där har vi försökt fånga den kvalitativa och
kreativa processen gällande elevens förmåga kopplat till att pröva och ompröva idéer. Det
är jättesvårt, både att fånga i text och sedan att bedöma, men vi gör det för att det är en
väsentlig del av ämneskunnandet.
Niclas Westin, Enhetschef för Skolans Organisering och Ledning, Skolverket.

Westin poängterar att det blir allt svårare att utforma bedömningsunderlag i takt med att
kreativitetsbegreppets tilltagande prioritering i utbildningssystemet. Han nämner att initiativ gjorts
i relation till ämnet slöjd, där bedömning av arbetets process fått mer utrymme i
bedömningsunderlagen. Svenskt Näringsliv uttrycker sig också gällande komplexiteten i relationen
att bedöma kunskap i relation till kreativitet, och menar att skoldebatten präglas av två
motsättningar:
Den svenska skoldebatten är väldigt speciell. Man har en tendens att måla upp en
motsättning mellan det kreativa och det strukturerade. Man får inte se det som omöjligt att
kombinera strukturerat och kunskapsbaserat arbete med utrymme för en kreativ och
öppen miljö. För att kunna vara kreativ måste elever ha en gedigen bas av kunskap. Det är
dock viktigt att vi fokuserar på båda elementen så att det ena inte utesluter det andra.
Kreativitet härstammar från att det redan finns gedigna baskunskaper.
Fredric Skälstad, Skolpolitisk expert för Svenskt Näringsliv.
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Skälstad menar att den svenska skoldebatten tenderar att måla upp motsättningar mellan kunskap
och kreativitet. Han uttrycker att kreativitet bygger på gedigen kunskapsbas, och att svensk skola bör
fokusera på att ge elever en strukturerad kunskapsbas, som kreativiteten därigenom kan ta avstamp
från.
Aspekter som inte distinkt framkommit i empiriska svenska studier är sambandet mellan kreativitet
och teknik. Detta tema har dock visat sig vara centralt för studiens informanter. Relationen mellan
teknik och kreativitet diskuteras bland annat i termer av att elever tenderar att söka sig till
lärplattformar utanför skolans fysiska rum, och att detta kan komma att utmana den
utbildningsstruktur som finns i Sverige idag. Friskolornas Riksförbund uttrycker följande:
Idag så finns det om du tittar internationellt flera E-akademier som man kan vända sig till
och läsa själv. Om den svenska skolan inte hakar på det här så kommer skillnader mellan
elever att bli ännu större. Det kommer alltid finnas elever som tar till sig kunskap på andra
sätt, och där kommer utbudet växa pga. det digitala utbudet. Och det ställer ännu större
krav på den svenska skolan att se till att vissa elever inte halkar efter. Redan idag kan du
som elev anmäla dig till gratiskurser i matematik på nätet.
Ulla Hamilton, VD för Friskolornas Riksförbund.

Hamilton menar att elever tenderar att söka sig till kunskapsplattformar på nätet, och att utbudet av
kunskapsinhämtning från nätet i stil med E-akademier kommer att öka. Hon menar att detta kan
skapa skillnader mellan elever, och att den svenska skolan bör ta ställning till dessa aspekter.
När Skolverket får frågan om kreativitetspräglade E-akademier eller lärplattformar kommer att
konkurrera med svensk skola, ges följande svar:
Det har till viss del redan skett på grund av vår digitala omvärld. Skolan har inte längre ett
kunskapsmonopol och det är en utmaning skolan måste förhålla sig till. Skolan måste möta
vad som händer i omvärlden. Det kan komma att slå på olika sätt inom olika ämnen.
Webbaserade utbildningar kommer bli alltmer vanligt där digital undervisning växlas med
fysisk handledd tid. Vi flyttar ut delar utanför det fysiska rummet.
Niclas Westin, Enhetschef för Skolans Organisering och Ledning, Skolverket.

Westin påpekar likt Friskolornas Riksförbund att kunskapsinhämtningen tenderat att förflyttas
utanför det fysiska rummet, och att det är en utmaning som svensk skola måste förhålla sig till.
Gällande frågor hur svensk skola ska bemöta ökat politiskt fokus på kreativitet framkom flera
aspekter. Friskolornas Riksförbund identifierar tar ställning för en individualiseringspräglad diskurs
i relation till kreativitet och kunskapsutveckling i det svenska skolsystemet:
Den svenska skolan ska vara kompensatorisk och anpassad utifrån individuella intressen
och behov. Nu tittar vi hela tiden på genomsnittet och betyg, men betygen är ju inget mått
på hur mycket du har höjt den enskilde individens kunskapsnivå. Det ger ju bara ett kliniskt
mått. Det som behövs och som är viktigt är att vi byter perspektiv och börjar jobba med
varje enskild individs kreativitetsutveckling. Det är ju ett helt annat tankesätt än vad vi har
idag.
Ulla Hamilton, VD för Friskolornas Riksförbund.

Hamilton menar att den svenska skolan ska vara anpassad utifrån individuella intressen och behov,
och att det behövs nya perspektiv gällande hur skolan ska och kan arbeta med varje enskild elev. Hon
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noterar att det är ett annat slags tankesätt än vad som drivs idag, och att fokus bör ligga på att höja
den enskildes kunskapsnivå, istället för att fokusera på nationella eller lokala genomsnitt.
Skolverket kommenterar spänningsförhållandet mellan stat och individ i relation till
utbildningspolitiska kreativitetssträvanden, och beskriver förhållandena i Sverige som följande:
Den svenska skolan försöker balansera public good vs private good perspektiv. Här kan vi
se att vi haft en rörelse som har gått mer från public good till private good. Förut var
utbildningen mycket mer strömlinjeformad. Nu finns exempelvis det fria skolvalet som
tillgodoser individens behov och möjligheter i större utsträckning. Skollagen är väldigt
tydlig där man menar att man ska möta elevernas behov, och eleverna har rätt att få det
stöd de behöver för att bli självförverkligande. Det är en sak vad vi systemteoretiskt kan
säga att systemet är, och en sak vad den faktiska verksamheten är. Där kan det finnas stor
diskrepans. Tyvärr får inte alla elever de stöd de behöver. Det finns de som har svårt
respektive lätt att lära. Där finns en stor utmaning för skolan att hitta undervisningsformer
som ger bättre förutsättningar för elevers lärande.
Niclas Westin, Enhetschef för Skolans Organisering och Ledning, Skolverket.

Westin identifierar ett spänningsförhållande, och menar att den svenska skolan hela tiden försöker
balansera individens kontra statens behov och nytta utifrån utbildningspolitiska aspekter. Han
poängterar dock att skollagen är tydlig med att skolan ska möta varje enskild elevs behov, och att
varje elev har rätt till stöd för att nå självförverkligande.
I framåtblickande frågeställningar gällande kreativitet och svensk skola framkommer utsagor utifrån
både individuella och politiskt förankrade perspektiv. Skolverket betonar vikten av att
kreativitetsbegreppet behöver kontextualiseras:
Vi behöver kontextualisera kreativitet, och det har vi försökt göra i dagens läroplan. Vi
upplöser dikotomin mellan kunskap å ena sidan och kreativitet å andra sidan, och det
kommer vi fortsätta med att arbeta för. Det finns ingen inbyggd motsättning mellan en
kunskapsinriktad skola och en skola som främjar kreativitet.
Niclas Westin, Enhetschef för Skolans Organisering och Ledning, Skolverket.

Westin menar att dikotomin mellan kreativitet och kunskap behöver upplösas, och att Skolverket
jobbar med dessa frågeställningar. Svenskt Näringsliv fokuserar istället på individens inställning,
och menar att en gedigen kunskapsbas uppnådd genom hårt arbete kommer leda till kreativa elever
i framtiden:
Svenska elever har inte en jättestark tro på sig själva [refererar till forskning136] och sina
egna förmågor, utan man förväntar sig att någon annan tar ansvaret. För att främja
kreativitet behövs en trygg utbildningsmiljö med fokus på kunskaper. Eleverna ska tro på
sig själva och ta ansvar, då kommer kreativiteten följa med.
Fredric Skälstad, Skolpolitisk expert för Svenskt Näringsliv.

Skälstad belyser ett individperspektiv och förankrar framtidens kreativitetsutmaningar i elevernas
inställning och motivation. Han menar att eleverna måste tro mer på sig själv och fokusera på
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kunskaper, och att kreativitet därigenom kommer automatiskt. Friskolornas Riksförbund betonar
istället utbildningspolitiska problematiker för en kreativare skola:
Det är alldeles för detaljstyrt, fortfarande. Man [Politiker] måste bli mer fokuserad på vad
det är man ska åstadkomma och titta mindre på hur.
Ulla Hamilton, VD för Friskolornas Riksförbund.

Hamilton är kritisk till en alltför detaljstyrd utbildningspolitik, och menar att fokus bör ligga på att
formulera mål, istället för hur verksamheter ska arbeta.
Sammanfattningsvis har studiens informanter belyst olika aspekter kopplat till kreativitet och det
svenska utbildningssystemet. Det framkommer att kreativitet förankras i begreppet
entreprenörskap, men att informanterna har olika uppfattning om på vilket sätt entreprenörskap ska
främja kreativitet empiriskt bland elever i svensk skola. Vidare identifieras en problematik gällande
styrdokument och bedömningsunderlag kopplat till kreativitet, där Skolverket uttrycker att det
behövs praktisk vägledning i utförandet. I samband med denna problematik lyfts vikten av att
kontextualisera kreativitet i undervisningssammanhang, och att detta är ett ständigt pågående
arbete. Vidare framkommer att digitalisering av skolan skapar både möjligheter och utmaningar i
svensk skola kopplat till kreativitet. Å ena sidan uttrycks att tekniska hjälpmedel kan främja
kreativitet i skolan, samtidigt som ett ökat antal lärplattformar på nätet vittnar om att alltfler elever
söker kunskaper utanför skolans ramar. Friskolornas Riksförbund och Svenskt Näringsliv tenderar
att ta ställning för ett individfokuserat perspektiv, och påpekar vikten av att fokusera på den enskilde
elevens kreativitetsutveckling och behov. Svenskt Näringsliv uttrycker att elevens inställning och
motivation är en central aspekt, och att kunskaper och kreativitet inte bör ställas mot varandra, utan
att de istället ska ses som en process i symbios.

3.2.4 Sammanfattat resultat: Kreativitet i det svenska utbildningssystemet
Detta avsnitt har syftat till att belysa aspekter och tendenser i relation till studiens nationellt präglade
frågeställningar; ”Hur beskrivs kreativitet i relation till det svenska utbildningssystemet utifrån
forskning kopplat till senmodern kontext?” och ”Vilka möjligheter och utmaningar kan identifieras
i relation till kreativitet och utbildning i samtida och framåtblickande svensk kontext?”
Presenterad forskning och utsagor från studiens informanter har urskilt flera aspekter,
spänningsförhållanden och perspektiv i svensk kontext, vilka sammanfattas i detta avsnitt. Anförd
svensk forskning har identifierat flera tendenser gällande kreativitet och hur dessa förhåller sig till
det svenska utbildningssystemet och dess logiker. En utmärkande aspekt som framkommit är att
kreativitet tenderar att förankras i begreppet entreprenörskap. Både svensk forskning och utsagor
från studiens informanter, visar att kreativitet till stor grad gestaltas i termer av entreprenörskap på
både utbildningspolitisk policynivå, och i svenska klassrum. Forskningen identifierar flera
överbryggande karaktäristiska element i begreppet entreprenörskap och kreativitet, där
problemlösning, idéprövande och reflektionsprocesser är centrala.
Forskning och utsagor från studiens informanter indikerar att kreativitet och entreprenörskap kan
ses som Sveriges svar på senmoderna och framtida samhällsutmaningar. I intervju med Skolverket
framkommer bland annat att tillägg gjorts i läroplaner, där svensk skola ska arbeta för att stärka ett
entreprenöriellt förhållningssätt bland elever. Skolverket menar att denna skrivning syftar till att
främja den kreativa processen i svensk skola, med betoning på att utbildningen ska präglas av att
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låta elever pröva och ompröva idéer kontinuerligt. Empirisk forskning har visat att det i svensk
förskola förekommer flera metoder för att stärka kreativitet och entreprenörskap. Genom fria och
lekfulla miljöer har utrymme systematiserats i den dagliga verksamheten för att främja barnens
kreativa förmågor. Den empiriska forskningen har betonat vikten av att lyfta framgångsrika metoder
och koncept från svensk förskola, så att dessa kan införlivas i andra delar av det svenska
utbildningssystemet. Forskningen har därmed sammanfattningsvis identifierat kreativitetspräglade
satsningar i svensk kontext, där internationella tendenser påverkat Sveriges utbildningspolitiska
strävanden, och därigenom arbetsmetoder i den svenska skolverksamheten.
I relation till dessa tendenser har den presenterade forskningen uppmärksammat ett
spänningsförhållande mellan policy- och individnivå. I forskningen framkommer att
utbildningsinitiativet livslångt lärande – vilket implementerats på EU-nivå – kommit att påverka
dynamiken utifrån ett ansvarsperspektiv. Det livslånga lärandet, vars syfte är att lärande ska fortgå
genom hela livet både i och utanför klassrummet, har enligt forskningen bidragit till att individen
kommit att bli alltmer ansvarig för att på egen hand kontinuerligt utveckla förmågor och kunskaper
i relation till samhällets förändringar och behov. Sammantaget ringar anförd forskning in en
problematik, där individen förväntas uppfylla utbildningspolitiska strävanden på egen hand.
Spänningsförhållandet som forskningen identifierat utifrån ett svenskt perspektiv härleds till
begreppet behov, där staten kontra individens behov utifrån ett utbildningsperspektiv – ställs mot
varandra. Specifika konsekvenser i detta spänningsförhållande som diskuteras i forskningen är
främst att idén om kreativitet och entreprenörskap – där ansvaret gällande inlärning förskjuts till
individnivå – kan skapa en systematisk exkludering i samhället.
Vidare har forskningen identifierat en paradox i relation till utbildningspolitiska målsättningar.
Utifrån internationell forskning, där Sverige är med i en omfattande mätning, framkommer att PISApoäng i läsning, matematik och naturvetenskap är negativt korrelerade med indikatorer för
entreprenörskap. Studien fastställer därmed att ett högre nationellt PISA-resultat resulterar i
stagnerat entreprenörskap. Ett utbildningssystem som både strävar efter hög kunskapsnivå i relation
till PISA-mätningar samt ett kreativitets- och entreprenörspräglat samhälle, befinner sig därmed i
en paradox, där dessa två strävanden tenderar att motarbeta varandra.
Avslutningsvis har flera utmaningar i relation till kreativitet och det svenska skolsystemet urskilts.
Den nationella forskningen indikerar att tidspress, konkurrens och kontrollerande inslag i stil med
standardiserade prov, är kreativitetshämmande element i utbildningssystemet. Lärare i svensk skola
uttrycker i likhet med Skolverket att det finns en brist på underlag för hur kreativitetspräglad
undervisning och bedömning ska gå till. Det framkommer därmed att det finns en diskrepans tillika
brist mellan idé och utförande i relation till kreativitetsfrämjande utbildning i det svenska
utbildningsystemet.
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4. DISKUSSION
I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till den forskning och utsagor
som denna studie har presenterat. Det övergripande syftet för denna studie har varit att identifiera
och analysera generella tendenser, logiker och strukturer inom det svenska utbildningssystemet
kopplat till kreativitetens funktion samt roll i den utbildningspolitiska och samhälleliga diskursen.
Utifrån en problembaserad och explorativ ansats har studien även strävat efter att urskilja eventuella
spänningar, paradoxer, utmaningar och framåtblickande perspektiv i relationen mellan kreativitet
och det svenska utbildningssystemets struktur och logiker. Tillämpningen av en problembaserad
ansats har bidragit till att studien kunnat upptäcka flerdimensionella sammanhang, perspektiv,
krafter och problem, samt hur dessa kan förstås utifrån flera samhällsvetenskapliga
forskningsdiscipliner. I förhållande till studiens syfte genererades följande tre frågeställningar; ”Hur
beskrivs relationen mellan kreativitet, utbildningssystem och dess strukturer i forskning kopplat
till senmodern kontext?” ”Hur beskrivs kreativitet i relation till det svenska utbildningssystemet
utifrån forskning kopplat till senmodern kontext?” ”Vilka möjligheter och utmaningar kan
identifieras i relation till kreativitet och utbildning i samtida och framåtblickande svensk kontext?”
Genom internationell och nationell forskning, samt utsagor från centrala utbildningsrelaterade
företrädare, har denna studie alternerat mellan empiriska och teoretiska perspektiv inom flera
forskningsdiscipliner. Utöver att summera studiens resultat syftar detta avsnitt till att bidra med en
analytisk dimension där resultatet får utrymme att vidareutvecklas och expandera i förhållande till
studiens syfte och frågeställningar. Detta avsnitt har därmed för avsikt att tydliggöra och lyfta
tendenser, konsekvenser och spänningsförhållanden i relation till kreativitet och utbildningssystem
utifrån ett mikro- och makroperspektiv, där politiska, institutionella och individpräglade aspekter
växelvis diskuteras.
Kapitlet är indelat i tre tematiskt strukturerade avsnitt där utmärkande fynd i denna studie
diskuteras och analyseras. Vidare innehåller kapitlet ett avsnitt om förslag till vidare forskning där
centrala aspekter lyfts gällande hur ämnet och fynd i denna studie kan studeras vidare. Kapitlet
avslutas med en metoddiskussion, där möjligheter och begränsningar för denna studie kritiskt
diskuteras utifrån metodologiska aspekter.

4.1 Kreativitetspräglade utbildningssystem – en logik för att hantera senmoderna
samhällsutmaningar
Studiens resultat har till stor del fångat en rörelse, där kreativitet kommit att ses som ett svar på
samtidens och framtidens samhällsutmaningar utifrån ett utbildnings- och samhällsekonomiskt
perspektiv. Detta fenomen har i forskningen förankrats i senmoderna samhällsförändringar, där
tilltagande globalisering och komplexa ekonomier bidragit till hur och på vilket sätt samhället bör
organiseras. I studiens utgångspunkter uppmärksammades Richard Floridas teori om det kreativa
samhället, där kreativitet och kreativ arbetskraft beskrivs som dominerande aspekter för ekonomisk
tillväxt i det senmoderna samhället.137 I de forskningsrelaterade utgångspunkterna framkom även
en kritik riktad mot dagens utbildningssystem, där Ken Robinson menar att utbildningssystemet är
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utdaterat och kreativitetshämmande i relation till det senmoderna samhällets struktur och behov.138
Denna studie har identifierat ett flerdimensionellt svar på Floridas och Robinsons
kreativitetsteoretiseringar, då behandlad forskning visar att det finns en internationell
utbildningspolitiskt ambition att förankra och införliva kreativitet i utbildningssystem. Till stor grad
vittnar forskningen om en pågående utbildningspolitisk rekonceptualisering, där
kreativitetspräglade utbildningssystem kommit att bli en central logik för hur samhällsekonomiska
utmaningar ska hanteras. Rekonceptualiseringen kan förstås som en process där befintliga sätt att
förstå kreativitetens roll i skolan utmanas av nya synsätt, och att det därmed sker en strävan efter att
utforma nya koncept. Processen präglas av en kulturell rekonceptualisering – där synen på
kreativitet förändras – tillika instrumentell rekonceptualisering, med fokus på implementering av
kreativitet. Rekonceptualiseringsprocessen kan till stor grad tolkas som ett svar på samhällets och
arbetsmarknadens behov av kreativa individer, och har utifrån forskningen visat sig handla om ett
fokus på att generera arbetsgivare, istället för arbetstagare.
Denna förskjutning har i forskningen förankrats i flera internationella och nationella
utbildningspolitiska strävanden. Exempelvis har Europeiska Unionen författat ambitioner om ett
livslångt lärande, en ambition som bland annat visat sig vara förankrad i idén om att generera
flexibla och kreativa medborgare för framtidens Europa. Utifrån svensk kontext framkommer det i
både forskning och intervjuer att fokus på entreprenörskap är det svenska svaret på internationella
utbildningspolitiska kreativitetsprioriteringar. Skolverket uttrycker i intervju att skrivningar i
styrdokument och läroplaner gällande ett entreprenöriellt förhållningssätt, är tänkta att skapa
systematiskt utrymme för kreativitetsfrämjande pedagogiker och processer.
Denna studie har därmed tydliggjort ett led av kreativitetspräglade utbildningspolitiska strävanden
(livslångt lärande), koncept (entreprenörskap) och incitament (entreprenöriellt förhållningssätt) –
som alla härleds ur en vision om att kreativa individer kommer generera arbetstillfällen och
lösningar som är avgörande för framtidens samhälle. Utifrån dessa aspekter har denna studie
därmed identifierat en stark relation mellan kreativitet och utbildningsystem utifrån både nationell
och internationell kontext – där motivet bakom kreativitetssträvande utbildningsreformer har en
direkt koppling till samhällsekonomiska strävanden och ambitioner.
Vidare har resultat baserade på kritiska teoretiseringar gällande relationen mellan kreativitet och
utbildningssystem framkommit i denna studie. I internationella utbildningspolitiska strävanden har
vikten av kreativa individer förankrats i målet att utbilda flexibla och reflexiva individer, som
därigenom har lätt för att anpassa sig i samhällets tilltagande komplexitet. Utifrån
utbildningspolitiska perspektiv har kritik riktats mot den kreativitetspräglade politiska agendan, där
ungdomar kommit att användas som medel i ambitionen om ett konkurrenskraftigare Europa.
Studien har därmed urskilt en governmentalitypräglad dimension i relationen kreativitet och
utbildningssystem, vilken tagit sig uttryck i neoliberala styrningslogiker. Denna kritik väcker frågan
om vad för slags kreativitet som står i fokus i samhället, och i vilket syfte kreativitetssträvandet
tjänar. Dessa frågeställningar kan kopplas till Csikszentmihalyis kreativitetsforskning som
uppmärksammades i studiens utgångspunkter.139
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Enligt Csikszentmihalyi värderas kreativitet kontinuerligt av samhällsnormer genererade genom
professioner, organisationer och institutioner. Han menar att olika samhällsinstanser fungerar som
grindvakter för kreativitet, och att det därmed skapas idéer för önskvärd kreativitet – vilket i sin tur
genererar risker för exkludering. Att något eller någon ska betraktas som kreativ, innebär därför att
samhället som helhet måste betrakta något eller någon som kreativ. Detta innebär stora utmaningar
för utbildningssystem, vilka kontinuerligt därmed måste kontextualisera och anpassa kreativitetens
roll i utbildningen. Denna utmaning uttalades i intervju med Skolverket, där det framkom att
införlivandet och konceptualisering av kreativitet är en av de största utmaningarna för svensk skola.
Kreativitet i utbildningssystem kan därför förstås som en riskfylld logik, där utbildningspolitiken
behöver vara noggrann med hur kreativitet formuleras och värderas för att undvika systematisk
exkludering bland elever.
I kontrast till perspektiv som betonar relationen mellan kreativitet och utbildning i termer av
exkludering och samhällsekonomiska maktmedel, har en stor del av forskningen identifierat ett
individorienterat perspektiv som istället tar ställning för kreativitet i termer av inkludering.
Forskningen beskriver kreativitet som ett verktyg för självförverkligande, där individens förmågor
och talanger får utvecklas fritt. Kreativitet i utbildningssystemet handlar utifrån dessa perspektiv om
att lyfta elevers olikheter och potential, vilket skapar en inkluderande miljö där individers
skiljaktigheter uppmuntras och anammas. I forskningen framkommer att den senmoderna individen
har ett behov av att hitta sin motivation och det personliga värdet i sitt lärande, och att kreativa inslag
i utbildningssystem är en viktig hörnsten i processen. Dessa tendenser har även urskilts i
informanternas utsagor, där exempelvis Friskolornas Riksförbund tar ställning för en
individualiseringspräglad diskurs i relation till kreativitet. Forskning och utsagor vittnar därmed om
att kreativitet i utbildningssystemet handlar om ett systematiserat utrymme för självförverkligande,
där frihet för individen att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen främjas.
Forskningen menar vidare att dessa aspekter i relation till kreativitet, leder till ökat psykologiskt
välbefinnande och mindre upplevd stress.140
Relationen mellan kreativitet och utbildningssystem har utifrån forskning och informanternas
utsagor därmed belyst två centrala aspekter. Å ena sidan beskrivs kreativitet i utbildningssystemet
som ett politiskt maktmedel, där senmoderna samhällsförändringar skapat ett behov av kreativa
individer utifrån samhällsekonomiska intressen. Detta implicerar ett kritiskt perspektiv på
individualisering i dagens samhälle som aktualiserar frågan om vem kreativiteten tjänar. Å andra
sidan beskrivs kreativitet som en central del av den senmoderna och reflexiva individen, där rätt till
välbefinnande genom självförverkligande blivit allt viktigare. Dessa två tendenser behöver inte
nödvändigtvis ställas som motsatser till varandra, utan kan istället tolkas som två perspektiv i vilka
vikten av kreativitet legitimeras utifrån senmodern kontext. I relation till dessa två perspektiv
framkommer i anförd forskning vikten av att kreativitetsinförlivanden i utbildningssystem är
beroende av ett tolerant samhälle, och att kreativitet endast främjas i en öppen och tolerant miljö
där individen tillåts att göra fel. Det framkommer vidare att individers kreativitet stagnerar ju äldre
de blir, och att detta till stor grad kan förstås som en konsekvens av att individen under sin uppväxt
blir alltmer medveten om samhällets normer.141 Förutsättningarna för kreativitet i
utbildningssystem utifrån anförd forskning kan därmed förankras i behovet av tolerans utifrån två
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aspekter; (1) Samhället som helhet måste vara öppet och inkluderande gällande individers olikheter
och uttryck för kreativitet. Institutioner, professioner och organisationer som agerar grindvakter för
vad som anses vara önskvärd kreativitet måste ta hänsyn till dessa aspekter för att undvika
systematiserad exkludering. (2) Utbildningssystem måste genomsyras av tolerans för kreativitet i
förhållande till individuella behov, där förmågor och talanger får utrymme att utvecklas utifrån
elevernas personliga förutsättningar.
En stor del av forskningen – och de mest diskuterade aspekterna i studiens intervjuer – har handlat
om hur kreativitet ska införlivas i utbildningssystem, samt vilka utmaningar som finns i denna
strävan utifrån svensk senmodern kontext. I nästkommande avsnitt kommer dessa perspektiv att
diskuteras.

4.2 Kreativitetsfrämjande faktorer i utbildningssystem
I denna uppsats har flera studier gällande kreativitet och utbildningssystem lyfts. Framhållen
forskning har bland annat bestått av olika empiriska studier, där kreativitetsfrämjande metoder och
logiker visat sig generera positiva resultat i skolan. I Hennesseys studie framkom att öppna klassrum,
där blandade årskurser arbetar tillsammans med flera guidande lärare, resulterade i ökat
engagemang och färre avhopp i amerikanska skolor.142 I Hoffs och Lemarks studie riktad mot
universitetsstudenter genererade kreativitetspräglade insatser i form av självständighet,
studentinflytande och flexibilitet i undervisningsstrukturer ett ökat självständigt tänkande.143 Det
framkommer även i Lindströms studie att de metoder som används i svensk förskola genererar stora
möjligheter för kreativt tänkande.144 Anförd forskning i denna studie har därmed visat att det finns
flera framgångsrika koncept för hur kreativitet kan främjas, organiseras och genomföras utifrån
pedagogiska metoder. Dessutom har det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet som undersökts
vittnat om att det finns stor tillgång till didaktiskt präglade studier för metoder gällande kreativ
undervisning.
Återkommande beskrivningar av kreativitetsfrämjande faktorer i forskningen tenderar att härledas
till vikten av att låta elever befinna sig i det oförutsägbara – den kreativa processen. I Lindströms
artikel framkommer att en miljö präglad av kontroll skapar barriärer för kreativt tänkande. 145 I
Brown och Kuratkos forskning förs likartade resonemang, där de menar att kreativitet främjas
genom att prioritera processen i utförandet av en uppgift, istället för slutresultatet. 146 Forskningen
identifierar därmed dynamiska, öppna och fria förhållanden i undervisningen som
kreativitetsfrämjande faktorer, där arbetssätt som inte är direkt betyg- eller bedömningsrelaterade
kan stå i fokus. Utifrån dessa aspekter har forskningen tenderat att dra en linje mellan kreativitet
och föreställningar om frihet. Forskningen konstaterar bland annat att frihet och administrativ
avlastning i lärares yrkesutövande är viktiga aspekter för att kunna skapa kreativitetspräglad
undervisning. Utsagor från studiens informanter vittnar om liknande ståndpunkter, där det
framkommer att detaljstyrning uppifrån leder till statiska arbetssätt med begränsat utrymme för
kreativa inslag i både undervisning och verksamhetens operativa möjligheter. Utifrån Hoffs och
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Lemarks studie framkommer att frihet även prioriteras utifrån ett elevperspektiv. 147 I deras studie
uttryckte elever att de vill ha mer frihet och möjligheter till att gå utanför ramarna för de uppgifter
de blir tilldelade, vilket av författarna tolkades som ett kreativitetspräglat önskemål. Att skapa frihet
utifrån både institutionella och pedagogiska aspekter har därmed identifierats som
kreativitetsfrämjande faktorer i utbildningssystem.
Det genererade resultatet utifrån framtagen forskning vittnar om att förutsättningarna för
kreativitetsfrämjande undervisning är goda. Dock framkommer att det finns flera större
institutionella och strukturella utmaningar som påverkar hur dessa kan införlivas i samtidens och
framtidens utbildningssystem.

4.3 Utbildningspolitiska logiker som motarbetar kreativitet
Studiens resultat visar att kreativitetspräglade undervisningssystem har hög prioritet i
utbildningspolitiska agendor internationellt. Denna företeelse har även urskilts utifrån svensk
kontext, där forskning och utsagor från studiens informanter vittnar om tilltagande
kreativitetsfrämjande insatser i svensk skola. I Sverige är kreativitet tänkt att införlivas i
utbildningssystemet med hjälp av skrivelser i styrdokument om ett entreprenöriellt förhållningssätt.
Syftet med det entreprenöriella förhållningssättet är enligt Skolverket att skapa utrymme för kreativa
lärprocesser. I intervju med Svenskt Näringsliv framkommer att de står bakom införlivandet av ett
entreprenöriellt förhållningssätt, men att de dock anser att initiativet ska behandla kunskaper om
företagande. Svenskt Näringsliv vill istället att kreativitet ska främjas genom en gedigen
kunskapsbas, och att den svenska skolan därmed bör fokusera på att stabilisera
undervisningskvalitén utifrån ett kunskapsperspektiv. Friskolornas Riksförbund adderar ytterligare
en dimension, där det uttrycks att kreativitet främjas genom mindre detaljstyrning av
skolverksamheter. Informanterna identifierar därmed tre olika synvinklar som spänner över flera
ansvarsområden gällande hur kreativitet ska främjas i utbildningssystemet. Vad som går att avläsa
är att Skolverkets genomförande av kreativitet genom det entreprenöriella förhållningssättet endast
besvarar frågan vad som ska göras. Svenskt Näringsliv och Friskolornas Riksförbund
uppmärksammar istället frågan hur det ska göras.
I denna skärningspunkt tillika diskrepans har studiens resultat tydliggjort en flerdimensionell
barriär; Utbildningspolitiken har fastställt att kreativitet ska införlivas i utbildningssystemet – dock
har redskapen för hur utbildningsverksamheter ska organiseras och arbeta i förhållande till detta
strävande inte förändrats. I den forskning som anförts i denna studie framkommer att
kreativitetsfrämjande undervisning kräver en förskjutning mot individuella lärprocesser,148
alternativa klassrumskonstellationer, tvärvetenskaplig undervisning149 och ett större fokus på att
bedöma kreativa processer istället för slutresultat.150 Dessa aspekter går utifrån forskningen tvärt
emot hur dagens utbildningssystem opererar i dagsläget. Genom kunskapsorienterade
utbildningslogiker präglade av standardiserade tester, betygsfokus och nationella mätningar finns
idag begränsat utrymme för fokus på den enskilde eleven och kreativ undervisning. Forskningen
beskriver att det även saknas kreativitetsinslag i lärarutbildningar, och att detta påverkar hur lärare
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sedan arbetar i respektive verksamhet.151 Utöver detta saknas även styrdokument för hur kreativ
undervisning ska genomföras och bedömas.
Utbildningspolitiken har därför försatt sig själva i en paradox där idén om ett kunskapsorienterat
kontra kreativitetsorienterat utbildningssystem konkurrerar med varandra – inte i teorin, men i
praktiken; Svenskt utbildningssystem befinner sig just nu i ett tillstånd av circulus vitiosus, där
ambitioner om ett kreativitetspräglat utbildningssystem försöker införlivas i en kunskapsorienterad
utbildningsstruktur. Det finns därmed kreativitetsfrämjande incitament i svensk skola, vilka dock
tenderar att plattas ut på grund av kreativitetshämmande barriärer. Utifrån denna korrelation kan
det förstås att Sverige arbetar mot två utbildningspolitiska målsättningar som tenderar att motverka
varandra; å ena sidan prioriteras kunskapsbaserad utbildning präglad av standardiserade tester och
kontroller, vilket i empiriska studier visat sig hämma kreativitet; å andra sidan prioriteras kreativitet
och entreprenörskap i linje med visioner om ett livslångt lärande.
Gemensamt för studiens informanter är att de identifierat aspekter kopplat till denna paradox.
Utsagorna präglas av en självkritik mot sättet på vilket den svenska skolan styrs, bedömer,
undervisar och organiseras. Skolverket nämner i intervju att de arbetar med att upplösa dikotomin
mellan kunskap och kreativitet. Även Svenskt Näringsliv betonar vikten av att inte ställa kunskap
och kreativitet i motsats till varandra, utan att dessa bör förstås i symbios. Det Skolverket och
Svenskt Näringsliv dock inte nämner, är att även utbildningssystemets struktur och organisering
måste ta hänsyn till att upplösa dikotomin mellan kunskap och kreativitet. Vad det svenska
skolsystemet står inför ligger därmed i linje med vad internationell forskning i studiens
utgångpunkter tangerar; Vad utbildningssystem i det senmoderna samhället står inför är inte reform
– utan transform.152

4.4 Framåtblickande möjligheter för kreativitetspräglade utbildningssystem
Det sammantagna resultatet för denna studie har genererat en bred och nyanserad plattform kopplat
till studiens syfte och frågeställningar. Utifrån internationell och nationell forskning i kombination
med informanternas utsagor, har kreativitetfrämjande tillika kreativitetshämmande aspekter
identifierats utifrån politiska, institutionella, organisatoriska och empiriska utbildningsperspektiv.
Följande avsnitt syftar till att lyfta implikationer och framåtblickande perspektiv i relation till det
resultat som studien genererat.
Både forskning och utsagor har ringat in centrala kreativitetsfrämjande aspekter utifrån mikro- och
makroperspektiv. Det framkommer i denna studie att det finns möjligheter och teoretiska ramverk
för ett kreativitetspräglat utbildningssystem, men att dessa möjligheter hittills inte införlivats och
konkretiserats på ett genomgripande plan i praktiken. Diskrepansen mellan kreativitet och
utbildningssystem i termer av teori och praktik har bidragit till en bred språngbräda för hur
möjligheterna för kreativa utbildningssystem kan ta form. För att konkretisera fynd i relation till
möjligheter för kreativitet, samt hur kreativitetsfrämjande utbildning kan införlivas har följande
tabell konstruerats utifrån studiens samlade resultat:

151
152

Collard, P. & Looney, J. (2014).
Robinson, K. (2011).

47

Kreativitetsfrämjande möjligheter
utifrån makronivå










Kreativitetsfrämjande möjligheter
utifrån mikronivå


Kontextualisera och konkretisera
kreativitet och dess relation till utbildning
Rekonceptualisering av hur (kreativa)
utbildningssystem ska organiseras och
förstås
Arbeta fram styrdokument för hur
kreativa processer kan främjas och
bedömas
Mindre detaljstyrning så att respektive
verksamhet kan utveckla egna metoder
Fler satsningar på tekniska hjälpmedel
som kan skapa kreativitet och avlastning i
lärares administrativa arbete
Inkorporera kreativitet i lärarutbildningar







Utveckla och implementera alternativa
klassrumskonstellationer med
systematiserat utrymme för individuellt
stöd och utveckling
Skapa lärmiljöer präglade av elevers
individuella intressen
Fler tvärvetenskapliga och praktiska inslag i
undervisning
Inkorporera kreativitetsfrämjande tekniska
hjälpmedel
Skapa flexibla uppgifter med utrymme för
problematisering och tolkning
Uppmuntra kreativa processer istället för
fokus på bedömning av slutprodukt

Tabell 1. Möjligheter och genomförande för kreativitet i utbildningssystem utifrån
makro- och mikronivå.

Tabellen ovan presenterar en sammanställning genererad av studiens resultat i termer av
möjligheter och vägar framåt för kreativitetspräglade utbildningssystem utifrån mikro- och
makroperspektiv. Möjligheter på makronivå relaterar till politiska och institutionella aspekter, där
förhållandet mellan kreativitet och utbildning främst behöver kontextualiseras och konkretiseras.
Möjligheter på mikronivå kan istället härledas till den praktiknära verksamheten gällande hur lärare
tillsammans med ledning kan utveckla och implementera kreativitetsfrämjandemetoder. Viktigt att
påpeka är att dessa möjligheter bör förstås i symbios, där kreativitetsfrämjande initiativ bör arbetas
fram genom dialog med aktörer från både mikro- och makrokontexter. Möjligheterna presenterade
i tabell 1 sammanfattar därmed vilka insatser som bör och kan införlivas för att främja kreativitet i
svensk skola.
Vikten av kreativitet har i denna uppsats förankrats i forskning som beskriver hur kreativitet kommit
att bli avgörande för samtida och framtida samhällsekonomier. Vidare har forskning utifrån
senmoderna individperspektiv visat att kreativitet är en nyckelfaktor för självförverkligande och
välmående. Det är därmed av stor relevans att ta hänsyn till kreativitet i föreställningar om hur
senmoderna och framtida utbildningssystem ska organiseras. Konsekvenserna för ett
kreativitetshämmande utbildningssystem har i denna studie urskilts i ett internationellt exempel. I
Chengs studie undersöktes hur elever i ett kunskapsorienterat utbildningssystem i Kina reagerar i
kreativitetspräglade undervisningssammanhang.153 I studien framkommer att eleverna var så pass
vana att prestera utifrån fixerade mål, krav och betygskriterier, att de inte kunde samarbeta eller
tänka fritt när de tilldelades kreativa och dynamiska uppgifter.
I ett föränderligt globalt samhälle där senmoderna teorier vittnar om tilltagande individualisering,
reflexivitet och komplexa arbetsmarknadsförhållanden, har kreativitet därmed fått en central
betydelse för hur den accelererande samhällskomplexiteten ska hanteras. Det är därmed viktigt att
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ta kreativitet på största allvar i utformandet av samtidens och framtidens utbildningssystem, så att
kommande generationer får de verktyg som behövs för att manövrera sitt självförverkligande i
kombination med samhällets krav och behov.

4.5 Förslag till vidare forskning
Det har i genomförandet av denna studie framkommit att det svenska forskningsfältet gällande
kreativitet och utbildning är glest. Främst saknas forskning och teoretiseringar för hur kreativitet
kan införlivas i svenskt utbildningssystem utifrån institutionella och politiska perspektiv. En viktig
riktning för vidare forskning är därmed att utifrån policypräglade perspektiv undersöka hur ett
kreativitetspräglat utbildningssystem kan utformas. Detta kräver även forskning som
kontextualiserar kreativitet i förhållande till utbildningssystem och undervisning.
Kreativitetsbegreppet i sig är komplext och spänner över flera forskningsdiscipliner. Det är därför
relevant att i vidare forskning undersöka hur begreppet bör tolkas och förstås utifrån senmoderna
samhällsförhållanden och utbildningssystem.
Vidare behövs mer forskning hur kreativitet främjas i klassrumsförhållanden. Då kreativitet beskrivs
som en individuell process kan mer kunskap inom området generera större förståelse för hur
pedagogiska metoder kan adressera individens kreativitetsutveckling. Denna studie har i relation till
dessa aspekter talat om responsiva digitala undervisningsverktyg. Hur denna teknik kan utformas
och implementeras är därför ett viktigt område för hur kreativitet kan förstås och införlivas i
utbildningssystem i framtiden.

4.6 Metoddiskussion och metodologiska överväganden
Denna studie är en litteraturstudie präglad av systematiska insamlingsmetoder i kombination med
allmän forskningsinsamling genom snöbollsmodellen. Vidare har semistrukturerade intervjuer
genomförts med företrädare för organisationer och institutioner med koppling till det svenska
utbildningssystemet. Målet för kombinationen av dessa metoder har varit att generera resultat
utifrån flera forskningsdiscipliner och perspektiv.
Kreativitetsbegreppet är komplext och spänner över flera forskningsdiscipliner i vilka åtskilliga
perspektiv figurerar. Denna uppsats har förankrat kreativitetsbegreppet i två olika nivåer, där
institutionella och empiriska perspektiv växelvis fått utrymme. Vidare har även kritiska perspektiv i
termer av styrningsperspektiv kopplat till kreativitetsforskning lyfts, med målet att skapa en
nyanserad bild av begreppets roll och verkan i samhället. Den kritiska diskursen har dock inte givits
alltför stort utrymme, och hade genom alternativ metodologi kunnat bli en central del av studiens
syfte och utgångpunkter.
Komplexiteten i att definiera och förankra kreativitet ledde till beslutet att även låta studiens
informanter definiera och förankra kreativitet i relation till utbildningssystem. Denna aspekt
underlättade för förståelsen av begreppet i relation till utbildning och utbildningssystem, då både
forskning och utsagor kunde bidra till hur begreppet skulle packas upp i studien. Vidare förekom
överväganden att göra en enkätstudie riktat mot utbildningspolitiska företrädare för att identifiera
relationen mellan kreativitet och utbildningssystem utifrån politiska perspektiv. Målet var att aktivt
söka efter politiskt kopplade ställningstaganden i relation till studiens syfte och frågeställningar. Att
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få möjligheten att diskutera frågor om kreativitet och utbildning blev istället aktuellt, då avvägningen
gjordes att denna metod skulle generera mer substantiell data.
Studien hade vidare kunnat få ett mer konkret resultat om en renodlad systematisk litteraturstudie
genomförts. Genom att skapa en sammanställning av hela forskningsfältet i relation till studiens
syfte och frågeställningar hade fler perspektiv och studier därmed kunnat genereras.
Fortsättningsvis hade valet av andra eller fler informanter kunnat bidra till att andra perspektiv och
därigenom resultat framkommit. Exempelvis hade ett aktörsperspektiv kunnat lyftas genom intervju
med skolpersonal och elever. För att fånga fler perspektiv och en mer generell uppfattning om
kreativitet och utbildningssystem hade även en enkätstudie kunnat genomföras bland företrädare i
det svenska utbildningssystemet. Detta hade dock varit en alltför tidskrävande aspekt i relation till
studiens omfångsbegränsningar samt redan omfattande litteratur- och artikelinsamling.
Vidare hade den tematiska dispositions- och framställningslogiken kunnat organiseras annorlunda.
Den tematiska dispositionen för denna studie är vägledd av en problembaserad och explorativ
ansats. Målet har därmed varit att upptäcka spänningar och tendenser som inte är kända på förhand.
Ett alternativ som övervägts utifrån den tematiska framställningslogiken har varit en dialektisk
disposition, där redan kända motsättningar i forskning och perspektiv systematiskt kunnat ställas
mot varandra. Utifrån denna alternativa dispositionslogik hade exempelvis statliga dokument
kunnat få mer utrymme, där spänningsförhållanden och idésystem kunnat jämföras och analyseras.
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5. SAMMANFATTNING
Denna studie har syftat till att identifiera och analysera generella tendenser, logiker och strukturer
inom det svenska utbildningssystemet kopplat till kreativitetens funktion samt roll i den
utbildningspolitiska och samhälleliga diskursen. Genom en problemorienterad och explorativ ansats
baseras studien på en allmän litteraturstudie med systematiska inslag, samt semistrukturerade
intervjuer med centrala företrädare i det svenska utbildningssystemet. Uppsatsen har specifikt syftat
till att undersöka olika perspektiv och aspekter i senare kreativitetsforskning, samt hur det svenska
utbildningssystemet kan förstås i relation till dessa. Syftet har därmed inbegripit en analys med
målet att identifiera eventuella spänningar, paradoxer, möjligheter och utmaningar på både mikrooch makronivå gällande kreativitetens funktion samt roll kopplat till det svenska
utbildningssystemets struktur och logiker. Utifrån dessa perspektiv har studien därmed inte enbart
syftat till att vara av redogörande karaktär, utan har även haft som vision att diskutera och analysera
hur skolsystem kan utvecklas och förändras generellt, för att möta samtidens och framtidens behov
av kreativa individer.
Studiens sammantagna resultat har fångat en internationell och nationell rörelse, där kreativitet i
utbildningssystem utifrån samhällsekonomiska, politiska, institutionella och individpräglade
perspektiv kommit att blir högt prioriterat. Kreativitet har utifrån dessa perspektiv visat sig vara en
viktig aspekt tillika logik för hur samtida och framtida samhällsutmaningar ska hanteras och förstås.
Studien har identifierat att det i både nationella och internationella utbildningspolitiska agendor
förekommer strävanden efter att införliva kreativitet i utbildningssystem. En central bakomliggande
orsak till kreativitetssträvandet utifrån samhällsekonomiska aspekter har relaterats till samhällets
behov av att generera arbetsgivare, istället för arbetstagare. Kreativitet har i denna förskjutning visat
sig bli en viktig hörnsten för hur framtidens arbetsmarknad ska mättas och utvecklas. I relation till
dessa strävanden har kreativitet även förankrats i teoretiseringar om kreativitet som politiskt
maktmedel. I forskningen framkommer att det finns risker för att endast viss typ av kreativitet är
önskvärd, och att detta skapar exkludering. I kontrast framkommer dock att kreativitet utifrån
senmoderna individperspektiv kommit att handla om rätten samt behovet av frihet och
självförverkligande.
I praktiken har kreativitetssträvandet tagit sig uttryck i form entreprenörskap. I svenska
styrdokument har skrivelser lagts till gällande främjandet av ett entreprenöriellt förhållningssätt,
med det underliggande syftet att generera kreativa individer. Vidare har studien lyft framgångsrika
empiriska koncept för hur kreativitet kan främjas i skolan. Genom tvärvetenskapliga inslag i
undervisning i kombination med fokus på kreativa processer och individuell utveckling förespås
kreativiteten öka i klassrummet. Det framkommer att utifrån dessa kreativitetsfrämjande aspekter
att samhället står inför en omfattande rekonceptualiseringsprocess, där kreativitet utifrån kulturella
och institutionella aspekter är avgörande för hur kreativa utbildningssystem kan och bör utformas.
Specifikt har en kritik identifierats i forskning och informanternas utsagor, där dagens
utbildningssystem inte anses vara kompatibla med samhällets behov av kreativa individer. I
kritikens kärna lyfts brister i praktiknära styrdokument och läroplaner, där kreativitetsbegreppet
och metoder för implementering saknas. Vidare kritiseras utbildningssystemets standardiserade
logik, där fokus på betyg, bedömning, effektivisering och kunskapsorienterade läroplaner figurerar
som trögrörliga barriärer för införlivningen av kreativitet. Studien har därmed identifierat en
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problematik i hur kreativitet kan införlivas, då aktuella utbildningssystem och dess struktur lever
kvar i fixerade, kunskapsorienterade och utdaterade samhällslogiker.
Slutligen har studien identifierat möjligheter och vägar framåt för kreativitetspräglade
utbildningssystem i samtidens och framtidens samhälle. Genom att kontextualisera och konkretisera
kreativitet och dess roll i utbildning på makronivå, kan rekonceptualiseringen av kreativa
utbildningssystem organiseras. Detta skapar även möjligheter för att utveckla styrdokument för hur
kreativa processer kan främjas och bedömas. Slutligen krävs mer frihet i hur respektive
utbildningsinstitution kan arbeta, genom substantiella styrdokument som vägleder för kreativ
undervisning, kan respektive verksamhet få utrymme att producera egna metoder.
På mikronivå har möjligheter för kreativ undervisning identifierats utifrån flera aspekter.
Exempelvis framkommer vikten av att överväga alternativa klassrumskonstellationer med
systematiserat utrymme för individuellt stöd och utveckling. I denna aspekt förankras även behovet
av att ta hänsyn till elevernas individuella intressen. Genom tvärvetenskap, praktiska inslag, tekniska
hjälpmedel och flexibla uppgifter anses kreativitet främjas, då dessa ingredienser kan fokusera på
den kreativa processen, istället för bedömningen av slutprodukten.
Kreativitet har sammantaget visat sig vara viktigt för både individ och samhälle, och har till stor grad
i denna studie karaktäriserats som lösning för samtida och framtida samhällsproblem. Det har därför
i denna studie framkommit att kreativitet bör tas på största allvar i utformandet av samtidens och
framtidens utbildningssystem, så att kommande generationer kan få de verktyg som behövs för att
manövrera sitt självförverkligande i kombination med samhällets krav och behov.
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Bilaga 2: Intervjuguide




Introducera forskningens syfte, frågeställningar och bakgrund
Kontrollera godkännande att spela in
Informanten bekräftar citat genom mailkontakt

1. Vad innebär kreativitet och innovation i utbildningssystemet för [institution]?

2. Hur främjas kreativitet i utbildningssystemet?

3. Vad har kreativitet i utbildningssystemet för roll kopplat till arbetsmarknaden?

4. Vad har kreativitet i utbildningssystemet för roll kopplat till individens utveckling?

5. Ser du någon problematik i utbildningssystemet idag kopplat till kreativitet?

6. På vilket sätt är svenska skolsystemet förenligt/icke-förenligt med samhällets utveckling
och behov av kreativitet?

7. Vilka utmaningar står det svenska skolsystemet inför i relation till samhällets behov av
kreativitet?
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